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A — POKYNY na VYPRACOVANIE PONUKY
Časť I.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
1 IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Názov a sídlo
IČO
Kontaktná osoba
 (Telefón)
 (fax)
 (e-mail)

: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
302 322 95
: Lucia Pevalová
: +421 48 446 11 15
: +421 48 446 11 88
: lucia.pevalova@umb.sk

2 PREDMET ZÁKAZKY
2.1.1 Dodávka zemného plynu pre odberné miesta UMB v Banskej Bystrici na rok 2014.
2.1.2 Spoločný slovník obstarávania (CPV):
2.1.2.1 hlavný slovník:

09123000-7 - Zemný plyn
2.2 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane vypracovaných technických špecifikácií

je uvedené v časti "B – Opis predmetu zákazky" týchto súťažných podkladov (ďalej len
"SP").
3 ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY
3.1 Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky, tak ako je uvedený v časti
„A. Pokyny na vypracovanie ponuky „ a časti „B. Opis predmetu zákazky „ týchto SP.
3.2 Verejný obstarávateľ nepripúšťa predložiť ponuku len na niektorú položku alebo časť

predmetu zákazky. Ponuka predložená len na položku alebo časť predmetu zákazky bude
vylúčená z verejnej súťaže.
4 VARIANTNÉ RIEŠENIE
4.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému
predmetu zákazky.
4.2 Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie zaradené

do vyhodnotenia.
5 MIESTO, TERMÍN DODANIA A SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZÁKAZKY
5.1 Miesto dodania predmetu zákazky
5.1.1 Miestom dodania tovaru sú objekty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.
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5.2 Požadované obdobie trvania zmluvy
5.2.1 Zmluva o dodávke zemného plynu sa uzatvára na obdobie - 12 mesiacov s platnosťou

dňom podpisu zmluvy štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán.
5.3 Spôsob plnenia predmetu zákazky
5.3.1 Uchádzač sa v ponuke a následne v zmluve zaviaže, že dodávky predmetu zákazky bude
zabezpečovať v dohodnutom zmluvnom množstve.
5.3.2 V prípade, že uchádzač, ktorého ponuku verejný obstarávateľ prijal, odmietne uzatvoriť
zmluvný vzťah, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo považovať danú situáciu ako
odstúpenie uchádzača od zmluvy a následne uzatvorí zmluvný vzťah s uchádzačom,
ktorého ponuka v rámci vyhodnotenia ponúk v elektronickej aukcii sa umiestnila v
druhom poradí, za splnenia podmienky, že uchádzač splnil všetky požiadavky verejného
obstarávateľa uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v
týchto súťažných podkladoch.
6 ZDROJ FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV
6.1 Predmet zákazky bude financovaný z dotačných a vlastných zdrojov verejného
obstarávateľa. Platby budú realizované bezhotovostným platobným stykom na základe
vystavenej faktúry.
7 DRUH ZÁKAZKY
7.1 Výsledkom obstarávania predmetu zákazky bude „ Zmluva o dodávke zemného plynu“,
uzatvorená podľa § 269 a nasl. § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov a Zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike
a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluva sa uzatvára na
obdobie uvedené v bode 5.2.1.
7.2 Podrobné vymedzenie záväzných zmluvných podmienok na zabezpečenie predmetu

zákazky, ktoré nie je prípustné meniť obsahuje časť "C – Obchodné podmienky"
v nadväznosti na časť „B. Opis predmetu zákazky „ a časť "D – Spôsob určenia ceny"
týchto SP.
8 LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY
8.1 Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom do:
31.12.2013.
8.2 V prípade, ak bude podaná námietka proti postupu verejného obstarávateľa a začaté

konanie o námietkach pred uzavretím zmluvy podľa § 138 zákona o verejnom
obstarávaní, bude to mať podľa zákona o verejnom obstarávaní odkladný účinok na
konanie verejného obstarávateľa okrem námietok podľa § 138 ods. 2 písm. g) zákona
o verejnom obstarávaní a ak bude začatá kontrola postupu verejného obstarávateľa
pred uzatvorením zmluvy podľa zákona o verejnom obstarávaní a úrad vydá
rozhodnutie o predbežnom opatrení, ktorým pozastaví konanie verejného
obstarávateľa, lehoty verejnému obstarávateľovi v súlade s ustanovením § 138 ods. 15
zákona o verejnom obstarávaní neplynú. Verejný obstarávateľ oznámi uchádzačom
predpokladané predĺženie lehoty viazanosti ponúk.
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8.3 Uchádzači sú svojou ponukou viazaní v súlade s podmienkami uvedenými v bode 8.1

až 8.2 tejto časti SP.
9 PODMIENKY VEREJNEJ SÚŤAŽE
9.1 V prípade, že všetky ponuky budú neregulárne alebo inak neprijateľné a za

predpokladu, že sa pôvodné zmluvné podmienky podstatne nezmenia, bude verejný
obstarávateľ postupovať tak, že prejde do rokovacieho konania so zverejnením
v zmysle § 55 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. Nebude však
zverejňovať oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania a na rokovanie vyzve
všetkých uchádzačov, ktorí v tejto verejnej súťaži splnili podmienky účasti a predložili
ponuky podľa požiadaviek verejného obstarávateľa.
9.2 V prípade, že že ani jedna z predložených ponúk nebude vyhovovať

požiadavkám
určeným verejným obstarávateľom na predmet zákazky, alebo nebola predložená
žiadna žiadosť o účasť a za predpokladu, že sa pôvodné podmienky zadávania
zákazky podstatne nezmenia, bude verejný obstarávateľ postupovať v zmysle § 46 ods.
1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, pričom prejde do priameho rokovacieho
konania v zmysle § 58 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní.

9.3 Inak neprijateľná ponuka alebo inak neregulárna je ponuka uchádzača, ktorá obsahuje

také podmienky a požiadavky, ktoré majú za následok zvýšené náklady verejného
obstarávateľa, ktoré v príprave procesu predmetnej verejnej súťaže nepredpokladal,
alebo ich verejný obstarávateľ nemôže z objektívnych dôvodov splniť a akceptovať,
alebo sa tieto podmienky a požiadavky uvedené v ponuke uchádzača vymykajú
bežným obchodným zvyklostiam a ich uplatnenie je možné definovať ako nekalú
hospodársku súťaž.

Časť II.

KOMUNIKÁCIA A VYSVETĽOVANIE
10 KOMUNIKÁCIA MEDZI VEREJNÝM OBSTARÁVATEĽOM A ZÁUJEMCAMI
/UCHÁDZAČMI
10.1 Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa bude
uskutočňovať spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov uvedených v ponuke
a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch.
10.2 Oznámenia, odovzdávanie podkladov a komunikáciu medzi verejným obstarávateľom

a záujemcom/uchádzačom možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty,
faxom, elektronicky alebo telefonicky alebo ich kombináciou, vrátane osobného
doručenia.

Súťažné podklady vypracované:

September/2012

Strana 5

Verejný obstarávateľ: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
Predmet zákazky : „Dodávka zemného plynu pre objekty UMB
v Banskej Bystrici na rok 2014 .“

10.3 Telefonická komunikácia je možná iba v prípadoch overenia doručenia písomností,

v prípade dohodnutia osobného prevzatia písomností alebo osobného doručenia
písomností s kontaktnou osobou verejného obstarávateľa pre styk so záujemcami
a uchádzačmi uvedenou v súťažných podkladoch.
Telefonická a osobná komunikácia je možná v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod
do 14:00 hod.
Kontaktné osoby vo veciach VO:
Alena Wagnerová, vedúca odd.VO UMB
/: +421 048 446 1112;
e-mail : alena.wagnerova@umb.sk
Lucia Pevalová, referentka odd. VO UMB
/: +421 048 446 1115;
e-mail : lucia.pevalova@umb.sk
Kontaktné osoby vo veciach technických a prevádzkových:
Ing. Pavel Gordan, vedúci odboru prevádzky UMB,
/: +421 048 446 1177;
e-mail : pavel.gordan@umb.sk
Ing. Jaromír Dzúrik, vedúci odd. energetiky UMB
/: +421 048 446 5705;
e-mail : jaromir.dzurik@umb.sk
10.4 Pri čo najrýchlejšom poskytnutí informácií spôsobom, ktorým nemožno trvalo

zachytiť ich obsah alebo podaných elektronickými prostriedkami bez zaručeného
elektronického podpisu podľa osobitného zákona, doručia sa tieto informácie
aj v písomnej/listinnej forme najneskôr do 3 (troch) pracovných dní odo dňa odoslania
tejto informácie.
10.5 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie poskytnutej spôsobom, ktorým

nemožno trvalo zachytiť jej obsah alebo podanej elektronickými prostriedkami bez
zaručeného elektronického podpisu podľa osobitného zákona a informácie vyhotovenej
v písomnej/listinnej forme, doručenej osobne alebo poštovou zásielkou, rozhodujúca
je písomná/listinná forma.
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11 VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV
11.1 V prípade potreby vysvetlenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, uvedených
v súťažných podkladoch alebo iných sprievodných dokumentoch, môže ktorýkoľvek
zo záujemcov spôsobom podľa bodu 10 požiadať o vysvetlenie priamo u zodpovednej
11.2 zodpovedná osoba:

Alena Wagnerová, vedúca odd.VO UMB
/: +421 048 446 1112;
e-mail : alena.wagnerova@umb.sk
Lucia Pevalová, referentka odd. VO UMB
/: +421 048 446 1115;
e-mail : lucia.pevalova@umb.sk
11.3 Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie podľa bodu 11.1 sa bude

považovať požiadavka o vysvetlenie doručená najneskôr do 23.09.2013.
11.4 Vysvetlenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladoch alebo

sprievodnej dokumentácii, verejný obstarávateľ preukázateľne bezodkladne oznámi
všetkým záujemcom najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk.
11.5 Verejný obstarávateľ vo výnimočných prípadoch môže doplniť informácie uvedené

v podmienkach účasti vo verejnom obstarávaní, súťažných podkladoch, alebo v inej
sprievodnej dokumentácii, v takomto prípade to preukázateľne oznámi súčasne
všetkým záujemcom najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk,
pričom tieto informácie nesmú byť v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného
obstarávania.
12 OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY
12.1 Obhliadka miesta dodania tovaru – predmetu zákazky, nie je potrebná.
Časť III.

PRÍPRAVA PONUKY
13 VYHOTOVENIE PONUKY
13.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej/listinnej forme, ktorá zabezpečí trvalé
zachytenie jej obsahu, tzn., že musí byť vyhotovená písacím strojom alebo
tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú
osobu čitateľný. Ponuku požadujeme spojiť do jedného zväzku.
13.2 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace ponuku, požadované v oznámení,

prostredníctvom ktorého bola verejná súťaž vyhlásená a v týchto súťažných
podkladoch, musia byť v ponuke predložené ako originály alebo ich úradne overené
kópie v listinnej podobe, pokiaľ nie je určené inak.
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13.3 Ponuka musí byť pevne zviazaná tak, aby nebola rozoberateľná (okrem nepozmenenej

tlačovej literatúry – prospekty a pod.) bez toho, aby sa porušila postupnosť dokladov
v nej zviazaných a zabránilo sa s nimi manipulovať. Za nerozoberateľnú ponuku sa
považuje aj hrebeňová väzba opatrená takým uzáverom, ktorý znemožní jej rozobratie (
napr. obdobná pečať aká sa používa na notárske listiny). Všetky listy/strany ponuky
uchádzač očísluje: číslo strany, listu/celkový počet strán, listov (napr. 1/20). Uvedená
podmienka chráni samostatného uchádzača pred prípadným nekalým postupom
verejného obstarávateľa. Uvedená podmienka chráni aj ostatných uchádzačov pred
prípadným postupom uchádzača a verejného obstarávateľa, ktorí by chceli uplatniť
nekalé praktiky. Uvedená podmienka chráni aj verejného obstarávateľa pred
neopodstatneným obvinením zo strany uchádzača, že verejný obstarávateľ neoprávnene
s ponukou manipulovať.
13.4 Ponuka predložená v listinnej podobe musí byť podpísaná štatutárnym orgánom, alebo

členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený
konať v jeho mene v záväzkových vzťahoch. Všetky strany ponuky, na ktorých boli
vykonané dodatočné záznamy a opravy, musia byť podpísané osobou alebo osobami,
ktoré podpísali ponuku.
13.5 Všetky strany ponuky predložené v listinnej podobe odporúčame z dôvodov ochrany

ponuky proti neoprávnenej manipulácii podpísať štatutárnym orgánom, alebo členom
štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je oprávnený konať
v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Tento podpis nie je vyjadrením súhlasu
s obsahom dokumentu alebo dokladu.

14 JAZYK PONUKY
14.1 Ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené, musia byť vyhotovené v štátnom
(slovenskom) jazyku, pokiaľ nie je určené inak.
14.2 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov

so sídlom mimo
územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne
musia byť preložené do štátneho jazyka okrem dokladov predložených v českom
jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v štátnom (slovenskom)
jazyku.

15 MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE
15.1 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za dodanie požadovaného predmetu zákazky,
uvedená v ponuke uchádzača, bude vyjadrená v eurách (EUR) vrátane DPH a vrátane
spotrebnej dane a matematicky zaokrúhlená na dve desatinné miesta. Cena za dodanie
predmetu zákazky ( t. j. cena za dodávku plynu) obsahuje cenu za distribúciu, prenos
a ostatné regulované poplatky a musí vyjadrovať cenovú úroveň v čase, v ktorom bola
ponuka podaná. Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle platnej
legislatívy.
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15.2 Cena za dodávku zemného plynu musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení
neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách
v znení neskorších predpisov.

15.3 Celková cena za predmet zákazky je daná súčtom všetkých medzisúčtov/súčinov

jednotkovej ceny a množstva uvedeného v súťažných podkladov v časti „ G. Návrh
uchádzača na plnenie kritéria“.
15.4 Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), navrhovanú

zmluvnú cenu uvedie v zložení:
15.4.1 navrhovaná zmluvná cena uvedená v EUR bez DPH,
15.4.2 percentuálna sadzba a výška DPH v EUR,
15.4.3 navrhovaná zmluvná cena celkom uvedená v EUR vrátane DPH
15.5 Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom.

Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH v ponuke upozorní.

16 OBSAH PONUKY
16.1 Uchádzač je povinný pri zostavovaní ponuky dodržať nasledovný obsah
a chronologické usporiadanie, pričom dodrží ustanovenia uvedené v bode 13 tejto
časti SP.
16.2 Každý uchádzač môže predložiť len jednu ponuku a ponuka predložená uchádzačom

musí obsahovať tieto dokumenty :
16.2.1 OBSAH PONUKY s uvedením zoznamu predložených dokladov a dokumentov (tzn.

súpis dokumentov ), podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za
uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny
alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.
16.2.2 NÁVRH UCHÁDZAČA na PLNENIE KRITÉRIA, vypracovanú podľa časti "E – Kritéria

na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia", časti "D – Spôsob určenia ceny" a podľa
časti "G – návrh uchádzača na plenenie kritéria". Údaje od uchádzačov musia byť
totožné s údajmi uvedenými v ostatných kapitolách ponuky.
Návrh uchádzača na plnenie kritéria musí byť podpísaná štatutárnym orgánom, alebo
členom štatutárneho orgánu alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. V prípade
skupiny dodávateľov musí byť podpísaná každým členom skupiny alebo osobou/osobami
oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.
16.2.3 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE UCHÁDZAČA:

obchodný názov, adresa sídla uchádzača
alebo miesto jeho podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu
(štatutárnych zástupcov) uchádzača, IČO, DIČ, IČ DPH, bankové spojenie (názov,
adresa a sídlo peňažného ústavu/banky), číslo bankového účtu, meno kontaktnej osoby
zúčastnenej na elektronickej aukcii, mailovú adresu tejto osoby a tel. č. na ktorom
bude v čase priebehu elektronickej aukcie zastihnuteľný. Dokument musí byť
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podpísaný štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané
každým členom skupina alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena
skupiny.
16.2.4 VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA, že bez výhrady súhlasí s platnými podmienkami verejnej

súťaže určenými verejným obstarávateľom, uvedenými v oznámení o vyhlásení
verejného obstarávania, v týchto súťažných podkladoch a v ostatných dokumentoch,
poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote predkladania ponúk, ktoré musí byť
podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny
dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami
oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.
16.2.5 VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov

uvedených v ponuke, podpísané štatutárnym orgánom, alebo členom štatutárneho orgánu
alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť
podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej
veci za člena skupiny.
16.2.6 VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA, že predkladá iba jednu ponuku a nie je v tejto verejnej

súťaži členom skupiny dodávateľov inej skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku
podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny
dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami
oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.
16.2.7 DOKLADY a DOKUMENTY na preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 26

zákona o verejnom obstarávaní alebo potvrdenie Úradu pre verejné obstarávanie
o zapísaní do zoznamu podnikateľov, ďalšie DOKLADY a DOKUMENTY podľa § 27,
§ 28 (doklady, čestné vyhlásenia), prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje
splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, požadované v oznámení
o vyhlásení verejného obstarávania a v časti „ F – Podmienky účasti uchádzačov „ týchto
SP.
16.2.8 Úradne overené platné POVOLENIE na podnikanie v energetike - o dodávke zemného

plynu, ktoré oprávňuje uchádzača podnikať v oblasti plynárenstva v súlade s § 2 zákona
č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
16.2.9 Úradne overené platné ROZHODNUTIE

o pridelení EIC kódu v zmysle platného
zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
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16.2.10 ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA že má

uzatvorenú rámcovú distribučnú
zmluvu s prevádzkovateľom distribučnej siete o distribúcii a prístupe do distribučnej
sústavy na rok 2014 vo vymedzenom území Stredoslovenského regiónu, podpísané
uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača, v prípade skupiny
dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami
oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny.

16.2.11 NÁVRH ZMLUVY O DODÁVKE ZEMNÉHO PLYNU v jednom vyhotovení, v ktorom

zohľadní podmienky verejného obstarávateľa uvedené v časti "B – Opis predmetu
zákazky", "C – Obchodné podmienky" a "D – Spôsob určenia ceny", ktorý musí byť
podpísaný štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo osobou
oprávnenonou konať za uchádzača. Neoddeliteľnou súčaťou zmluvy bude „Návrh ceny
pre segmenty VO, SO, MO odberných miest zemného plynu UMB v Banskej
Bystrici na rok 2014“ príloha č. 1 týchto súťažných podkladov.
16.2.12 V prípade skupiny dodávateľov ČESTNÉ VYHLÁSENIE SKUPINY DODÁVATEĽOV,

podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej
veci za každého člena skupiny, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky
verejným obstarávateľom vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov právne vzťahy
podľa bodu 19.1. tejto časti SP potrebné z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.
16.2.13 V prípade skupiny dodávateľov vystavenú PLNÚ MOC pre jedného z členov skupiny,

ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných
členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými
konať v danej veci za každého člena skupiny;
16.2.14 uchádzač predloží kompletnú ponuku aj na CD nosiči.
16.2.15 Kompletnosť dokladov a splnenie požiadaviek verejného obstarávateľa uvedených

v bode „ 16 – Obsah ponuky“ bude v procese vyhodnotenia ponúk posudzované
komisiou verejného obstarávateľa podľa časti „V. – Otváranie a vyhodnocovanie
ponúk“ a časti „ F- Podmienky účasti uchádzačov - bod 5“.
17 ZÁBEZPEKA PONUKY
17.1 Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.
18 NÁKLADY NA PONUKU
18.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač
bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok
verejného obstarávania.
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18.2 Ponuky

doručené na adresu uvedenú v bode 22.1 a predložené v lehote
na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2 sa počas plynutia lehoty viazanosti a po
uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8 uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako
súčasť dokumentácie vyhlásenej verejnej súťaže.
Časť IV.

PREDKLADANIE PONÚK
19 UCHÁDZAČ OPRÁVNENÝ PREDLOŽIŤ PONUKU
19.1 Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči verejnému
obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických/právnických osôb vystupujúcich voči
verejnému obstarávateľovi spoločne. V prípade, že ponuku do verejnej súťaže predloží
skupina , jej právna forma sa vyžaduje až v prípade, ak bude jej ponuka prijatá vytvorenie
právnych vzťahov je potrebné z dôvodu riadneho plnenia zmluvy.
20 PREDKLADANIE PONÚK
20.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom
postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
Verejný obstarávateľ vylúči uchádzača, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.
20.2 Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 21 osobne alebo

prostredníctvom poštovej zásielky na adresu verejného obstarávateľa, uvedenú v bode
22.1. v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 22.2 tejto časti SP.
20.3 V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je

rozhodujúci termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi.
20.4 Pri osobnom doručení ponuky uchádzačom, verejný obstarávateľ vydá uchádzačovi

potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom uvedie dátum, miesto a čas prevzatia ponuky.
20.5 Ponuka predložená v listinnej podobe po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk

uvedenej v bode 22.2 sa vráti uchádzačovi neotvorená.
20.6 Uchádzač predkladá ponuku v samostatnej nepriehľadnej obálke tak, aby

obsahovala uzavretú časť s návrhom na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk,
označenú slovom „Kritériá“ a samostatne uzavretú ostatnú časť ponuky,
označenú slovom „Ostatné“. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne
zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená požadovanými údajmi
podľa bodu 21.

Súťažné podklady vypracované:

September/2012

Strana 12

Verejný obstarávateľ: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
Predmet zákazky : „Dodávka zemného plynu pre objekty UMB
v Banskej Bystrici na rok 2014 .“

21 OZNAČENIE PONUKY
21.1 Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky/obalu. Obálka/obal
ponuky musí byť uzatvorený, prípadne zapečatený proti nežiaducemu otvoreniu.
21.2 Na obale/obálke ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
20.2.1.
20.2.2.
20.2.3.
20.2.4.

adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode 22.1,
adresa uchádzača – názov alebo obchodné meno, adresa sídla alebo miesta podnikania,
označenie "SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ",
označenie heslom verejnej súťaže: " Dodávka zemného plynu pre objekty UMB
v Banskej Bystrici na rok 2014 ".

22 MIESTO A LEHOTA PREDKLADANIA PONÚK
22.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa: Univerzita
Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica. Pri osobnom
doručení, uchádzač predloží ponuku na uvedenej adrese v objekte Rektorát– Podateľňa.
22.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 07.10.2013 o 10:00 hod. Pracovná doba

podateľne pre verejnosť (záujemca/uchádzač) je: pondelok až piatok od 08:00 hod.
do 14:00 hod. (obedňajšia prestávka od 11:00 do 11:30 hod.)

23 DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY
23.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť
do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uvedenej v bode 22.2.
23.2 Doplnenie, zmenu alebo späť vzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej

ponuky na základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou
oprávnenou konať za uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom
poštovej zásielky na adresu podľa bodu 22.1. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú
ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk uvedenú v bode 22.2
na adresu verejného obstarávateľa, uvedenú v bode 22.1.

Časť V.

OTVÁRANIE A VYHODNOCOVANIE PONÚK
24 OTVÁRANIE PONÚK
24.1 .V tejto verejnej súťaži bude použitá elektronická aukcia, preto je Otváranie ponúk

(„Ostatné“ aj „Kritériá“) neverejné. Na otváraní ponúk sa zúčastní len komisia
vymenovaná rektorkou UMB v Banskej Bystirici (ďalej len komisia).
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24.2 Otváranie časti ponuky označenej ako „Ostatné“:
24.2.1. Po otvorení časti ponuky, označenej ako „Ostatné“ ktoré bude dňa 07.10.2013 o

11:00 hod. komisia:
a) zistí, či ponuka obsahuje všetky náležitosti určené v bode 24.5.,
b) vykoná všetky úkony podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktoré spočívajú vo
vyžiadaní vysvetlení a doplnení tejto časti ponuky a
c) vyhodnotí túto časť ponuky (zistí, či ponuka zodpovedá pokynom a požiadavkám
uvedeným v oznámení o vyhlásení verejnej súťaže a v týchto súťažných podkladoch),
24.2.2. Platnou ponukou v tejto časti je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám a

špecifikáciám podľa oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže a týchto súťažných
podkladov a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore
s uvedenými dokumentmi.
24.2.3. Vylúčený uchádzač bude o vylúčení upovedomený s uvedením dôvodu vylúčenia a

lehoty, v ktorej môže podať námietku podľa § 138 ods. 2 písm. e) zákona.
24.3. Otváranie časti ponuky označenej ako „Kritériá“:
24.3.1. Otváranie časti ponúk označenej ako „Kritériá“ vykoná komisia len vo vzťahu k

ponukám, ktoré neboli vylúčené. Otváranie sa uskutoční v súlade s § 41 ods.2. zákona.
Oznámenie o mieste a čase konania otvárania časti ponuky označenej ako „Kritériá“
odošle verejný obstarávateľom uchádzačom, ktorých ponuky neboli vylúčené, najneskôr
päť pracovných dní pred predmetným otváraním – toto oznámenie má pre uchádzačov
iba informatívny charakter, nakoľko otváranie časti ponuky označenej ako „Kritériá“ je
neverejné.
24.3.2. Po otvorení tejto časti komisia:

a) zistí, či ponuka obsahuje všetky náležitosti určené v bode 24.5,
b) platnou ponukou v tejto časti je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám a
špecifikáciám podľa oznámenia o vyhlásení verejnej súťaže a týchto súťažných
podkladov a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s
uvedenými dokumentmi.
24.4 Obálka časť „KRITÉRIÁ“ bude obsahovať:

návrh uchádzača na plenie kritéria – (časť G)
jedno vyhotovenie návrhu zmluvy s uvedením ponúkanej ceny, ktorý bude
podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača
24.5 Obálka časť „OSTATNÉ“ bude obsahovať:

všetky ostatné dokumenty, ktoré požadauje verejný obstarávateľ v týchto
súťažných podkladoch
jedno vyhotovenie návrhu zmluvy bez uvedenia ponúkanej ceny, ktorý bude
podpísaný štatutárnym zástupcom uchádzača.
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25 VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI
25.1 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení
splnenia :
25.1.1 podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 zákona o verejnom
obstarávaní a
25.1.2 požadovaných podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa :
25.1.2.1 finančného a ekonomického postavenia a dokladov na ich preukázanie podľa § 27
zákona o verejnom obstarávaní,
25.1.2.2 technickej alebo odbornej spôsobilosti a dokladov na ich preukázanie podľa § 28
zákona o verejnom obstarávaní,
25.2 Uchádzač, ktorého tvorí skupina dodávateľov zúčastnená vo verejnom obstarávaní,
preukazuje splnenie podmienok účasti:
25.2.1 týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní za
každého člena skupiny osobitne,
25.2.2 týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia za všetkých členov skupiny
spoločne,
25.2.3 týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti za všetkých členov skupiny
spoločne,
25.2.4 Splnenie podmienok účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní
preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má
zabezpečiť.
25.3 Splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnej súťaži podľa bodu 25.1 sa bude
posudzovať v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a súťažnými
podkladmi, z dokladov predložených podľa požiadaviek, uvedených v časti "F –
Podmienky účasti uchádzačov" týchto SP a pri skupine dodávateľov spôsobom podľa
bodu 25.2.
25.4 Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak uchádzač nebude
spĺňať podmienky účasti vo verejnej súťaži podľa časti "F – Podmienky účasti
uchádzačov", týchto SP, predloží neplatné doklady, nepredloží požadované doklady
a informácie, alebo poskytne nepravdivé informácie, alebo skreslené informácie. Verejný
obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzača, že bol vylúčený s uvedením
dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 1 písm. e).
25.4.1 Neplatnými dokladmi sú doklady:

➩ ktorým uplynula lehota platnosti,
➩ ktoré sú neúplné alebo,
➩ ktoré sú poškodené, nečitateľné alebo pozmenené
26 VYHODNOTENIE PONÚK
26.1 Ponuky uchádzačov, ktoré budú spĺňať stanovené podmienky a neboli z verejnej súťaže
vylúčené, budú v súlade s § 43 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní vyhodnocované
podľa kritéria na hodnotenie ponúk uvedenom v oznámení, prostredníctvom ktorého bola
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nadlimitná zákazka vyhlásená a spôsobom určeným v časti súťažných podkladov – E.
Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia.
26.2 Po vyhodnotení ponúk budú všetci uchádzači, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky

účasti, vyzvaní elektronickými prostriedkami na účasť v elektronickej aukcii, v ktorej
v rámci opakujúceho sa procesu môžu uchádzači upravovať ceny vo svojich ponukách
smerom nadol.
27 ELEKTRONICKÁ AUKCIA
27.1 Verejný obstarávateľ vyzve elektronickými prostriedkami prostredníctvom administrátora

súčasne všetkých uchádzačov, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, na predloženie
nových jednotkových cien v elektronickej aukcii. Vo Výzve na účasť v elektronickej
aukcii – pozvánke (ďalej len „Výzva“) budú v zmysle § 43 ods. 7 zákona o verejnom
obstarávaní uvedené podrobné informácie týkajúce sa elektronickej aukcie. Výzva bude
zaslaná elektronicky zodpovednej osobe uchádzača určenej v ponuke ako kontaktná osoba
pre elektronickú aukciu (v ponuke uviesť správne kontaktné údaje zodpovednej osoby).
V prípade zmeny kontaktných údajov uvedenej osoby je potrebné príslušnú zmenu dať
verejnému obstarávateľovi na vedomie najneskôr dva pracovné dni pred začatím
elektronickej aukcie.
27.2 Elektronická aukcia sa uskutoční prostredníctvom elektronických zariadení - na

internetovej adrese https://www.eaukcie.sk/umb , na ktorej po prihlásení bude každému
uchádzačovi administrátorom sprístupnený vstup do aukčnej siene. Kontakt na
administrátora e-aukcie: e-mail: podpora@eaukcie.sk tel.č.: +421 2 6541 1356 , mobil:
+421 905 378 454.
27.3 Po sprístupnení vstupu do aukčnej siene si uchádzači skontrolujú správnosť svojich

vstupných cien, ktoré do e-aukčnej siene zadá verejný obstarávateľ prostredníctvom
administrátora a ktoré musia byť zhodné s pôvodnými, listinne predloženými ponukami.
Každý uchádzač do začiatku súťažného kola bude vidieť iba svoju ponuku a až do
začiatku súťažného kola ju nemôže meniť. Všetky informácie o prihlásení sa do
elektronickej aukcie a podrobnejšie informácie o priebehu elektronickej aukcie budú
uvedené vo Výzve.
27.4 Elektronická aukcia je jednokolová a súťažné kolo (aukčné kolo) elektronickej aukcie sa

začne a skončí v termínoch uvedených vo Výzve na účasť v elektronickej aukcii. Eaukciu nemožno začať skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania Výzvy uchádzačom.
Na začiatku súťažného kola sa každému z uchádzačov zobrazia jeho ponúknuté ceny aj
s aktuálnym poradím jeho ponuky a súčasne budú zobrazené najnižšie jednotkové ceny
bez DPH pre jednotlivé položky a najnižšia celková cena bez DPH uchádzača s najlepšou
ponukou bez jeho identifikácie.
27.5 Každý uchádzač v e-aukcii môže počas súťažného kola opakovane znižovať svoju

ponukovú cenu, pričom bude stanovený min. krok zmeny ceny 0,3% a max. krok zmeny
ceny 30% z aktuálne najlepšej ponuky zo všetkých uchádzačov. Súťažné kolo začne
v stanovenom čase oznámenom vo Výzve a skončí uplynutím časového limitu 30 min., ak
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už ani jeden z uchádzačov nepredloží v riadnom čase (v lehote do 3 minút pred koncom
aukcie) novú aktuálne najlepšiu ponuku. V prípade zníženia aktuálne najlepšej ponuky v
posledných 3 minútach e-aukcie sa na základe nastavenia automatického predlžovania
súťažné kolo predĺži o ďalšie 3 minúty. Počet predĺžení nie je obmedzený.
27.6 V priebehu súťažného kola elektronickej aukcie budú všetkým zaradeným uchádzačom

zverejňované informácie, ktoré im umožnia zistiť v každom okamihu ich relatívne
umiestnenie. Informácie zobrazené uchádzačom sú aktuálne v čase načítania stránky, a to
buď po zadaní novej ponuky alebo po aktualizácii stránky kliknutím na tlačítko
„Aktualizácia stránky – refresh“, prípadne stlačenim na klávesnici klávesy F5. Za
aktualizáciu údajov sú zodpovední uchádzači.
27.7 Po zadaní novej ponuky je uchádzačovi potvrdené prihodenie alebo sa zobrazí správa, že

prihodenie bolo neúspešné vrátane uvedenia dôvodu o neúspešnom prihodení. Systém
zaznamenáva presný čas zadania každej novej ponuky, resp. prihodenia, pričom
do histórie e-aukcie sa zaznamenáva každý vstup alebo zásah od všetkých účastníkov
elektronickej aukcie. Pre priebeh výberového konania elektronickej aukcie platí tzv.
serverový čas, ktorý je vždy zobrazený vpravo hore.
27.8 Po ukončení súťažného kola systém nedovolí nikomu z účastníkov upravovať jednotlivé

hodnoty, ktoré boli predmetom daného súťažného kola. Výsledkom elektronickej aukcie
je určenie poradia uchádzačov podľa ponúknutých cien vzostupne od najnižšej po
najvyššiu. Úspešným uchádzačom sa stáva ten uchádzač, ktorý ponúkol v elektronickej
aukcii najnižšiu cenu vrátane spotrebnej dane bez DPH.
27.9 Technické požiadavky pre prístup do elektronickej aukcie:

Počítač uchádzača musí byť pripojený k Internetu. Pre bezproblémovú účasť v e-aukcii je
nutné mať Microsoft Internet Explorer verzie 6.0 a vyšší, resp. Firefox 3.1 a vyššie.
Správna funkčnosť iných prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Ďalej je nutné
mať v prehliadači zapnuté cookies. Verejný obstarávateľ dôrazne upozorňuje uchádzačov,
že nezodpovedá za technické problémy s internetovým pripojením do systému e-aukcie.
Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby mali počas priebehu e-aukcie k
dispozícii náhradný internetový zdroj pripojenia do systému e-aukcie. V prípade
objektívnych a preukázaných technických problémov na strane verejného obstarávateľa
(napr. výpadok elektriny), resp. poskytovateľa služby, sa bude aukcia opakovať v
náhradnom termíne. V prípade opakovania aukcie bude uchádzačom zaslaná výzva podľa
zákona.
27.10 Uchádzačom sa odporúča pravidelne si aktualizovať formulár na zadávanie ponúk,

najmä v posledných minútach súťažného kola elektronickej aukcie. Na predkladanie
ponúk sa neodporúča využívať posledných 10 sekúnd elektronickej aukcie. Dôležitým
momentom pri predkladaní návrhu je doručenie návrhu uchádzača do systému eAukcie
včas, pred uplynutím ukončenia elektronickej aukcie. Treba pritom počítať s časom
potrebným na úspešné odoslanie návrhu prostredníctvom internetu, prijatie a spracovanie
návrhu systémom eAukcie. Tento proces je ovplyvnený viacerými faktormi, ako je
momentálna rýchlosť prenosu údajov cez internet medzi počítačom uchádzača a serverom
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systému eAukcie, veľkosť prenášaných údajov, parametre počítača uchádzača (HW a SW
vybavenie), momentálna vyťaženosť počítača, prípadne momentálna priepustnosť
počítačovej siete LAN uchádzača a pod. To znamená, že návrhy, ktoré boli do lehoty
stanovenej ako ukončenie elektronickej aukcie do systému eAukcie doručené a systémom
eAukcie spracované - systém eAukcie zaznamená. Ak uchádzač odošle návrh v krátkom
časovom intervale pred termínom ukončenia elektronickej aukcie, môže nastať situácia, že
jeho návrh nebude včas doručený a spracovaný systémom eAukcie a nebude zaznamenaný
z dôvodu uzavretia systému eAukcie presne v čase stanovenom verejným obstarávateľom
ako ukončenie aukcie.
Časť VI.

DÔVERNOSŤ VO VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
28 DÔVERNOSŤ PROCESU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
28.1 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetlenia, vyhodnocovania ponúk, vzájomného
porovnania a odporúčaní sú do prijatia ponuky najúspešnejšieho uchádzača dôverné.
Členovia komisie na vyhodnocovanie ponúk a zodpovedné osoby verejného
obstarávateľa nesmú počas prebiehajúceho procesu vyhlásenej verejnej súťaže poskytovať
alebo zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym
iným osobám.
28.2 Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebudú použité bez predchádzajúceho

súhlasu uchádzačov.
28.3 Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá a s ktorým bude uzavretá zmluva (ďalej len

"zmluvný dodávateľ"), akýkoľvek iný dodávateľ, s ktorým bude zmluvný dodávateľ
prepojený, alebo ku ktorému bude pridružený (ďalej len "pridružený podnik"), jeho
dodávatelia vo vzťahu k plneniu uzavretej zmluve (ďalej len "poddodávateľ"), vrátane
ich pracovníkov, budú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam,
zisteným počas platnosti zmluvy, resp. súvisiace s predmetom plnenia zmluvy. Všetky
dokumenty, ktoré zmluvný dodávateľ od verejného obstarávateľa obdrží alebo zmluvný
dodávateľ, pridružený podnik alebo jeho poddodávatelia, vrátane ich pracovníkov
vyhotovia podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a v súlade s uzavretou zmluvou,
budú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu verejného
obstarávateľa.
29 REVÍZNE POSTUPY
29.1 Uchádzač, záujemca, účastník alebo osoba, ktorá sa domnieva, že jej práva alebo právom
chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, môže
podľa § 136 ZVO podať žiadosť o nápravu.
29.2 Uchádzača, záujemcu, účastníka alebo osoby, ktoré sa domnievajú, že ich práva alebo

právom chránené záujmy by mohli byť dotknuté, môže podať námietky podľa § 138 tohto
zákona.
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Časť VII.

PRIJATIE PONUKY
30 INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK
30.1 Po vyhodnotení ponúk verejný obstarávateľ bezodkladne písomne oznámi všetkým
uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk – výsledok
e - aukcie.
30.2 Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi

oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Verejný obstarávateľ v oznámení
uvedie identifikáciu úspešného uchádzača alebo uchádzačov, informáciu
o charakteristikách a výhodách prijatej ponuky alebo ponúk a lehotu, v ktorej môže byť
podaná námietka podľa § 138 zákona o verejnom obstarávaní.
31 UZAVRETIE ZMLUVY
31.1 Verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk.
Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou
úspešným uchádzačom.
31.2 Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty

deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 44 ZVO ak
nebola podaná námietka podľa § 138 ZVO.
31.3 Zmluva uzavretá ako výsledok tohto verejného obstarávania je považovaná za

povinne zverejňovanú zmluvu, vzhľadom na to, že sa jedná o písomnú zmluvu, ktorú
uzaviera povinná osoba v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Podľa tohto zákona v centrálnom registri zmlúv sa zverejňuje aj zmluva, ktorej
účastníkom je rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia zriadená
ministerstvom.Na účinnosť povinne zverejňovanej zmluvy sa vzťahujú ustanovenia §
47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým
sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, tzn. ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie
zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
32 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIE
32.1 V použitom postupe verejného obstarávania ( verejná súťaž na dodanie tovaru) platia pre
ostatné ustanovenia neupravené týmito súťažnými podkladmi, príslušné ustanovenia
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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B — OPIS PREDMETU ZÁKAZKY
1 Opis predmetu zákazky
1.1 Pravidelná dodávka zemného plynu pre odberné miesta verejného obstrarávatela vrátane

prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku a v kvalite zodpovedajúcej
technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných
právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku
prevádzkovateľa distribučnej siete, zodpovednosti za škodu na obdobie 1.1.2014
31.12.2014 v dvoch segmentoch: 1. V predkoladanom množstve 15 542 MWh s
toleranciou maximálneho a minimálneho odberu ± 20 % v kategórii stredoodber a
veľkoodber pri súhrnnom dennom maximálnom množstve (ďalej len DMM) 13 800 m. 2.
V predpokladanom množstve 1 520 MWh v kategórii maloodber s toleranciou
minimálneho odberu 50 % a maximálneho odberu v zmysle platného prevádzkového
poriadku PDS.
1.2 Obdobie 12 mesiacov začína plynúť odo dňa účinnosti zmluvy.

Súčasťou zadania predmetu zákazky je garancia dodávky v dohodnutom množstve po
dobu platnosti zmluvy.
1.3 Špecifikácia odberného množstva UMB v Banskej Bystrici
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P.č.

Adresa miesta spotreby

Názov objektu

Číslo
odberného
miesta

Tajovského 40
Kotolňa K1
4101458018
Tajovského 40
Kuchyňa
4100030412
Tajovského 40
Laboratór.a FPV
4100030404
Komenského 20
Kotolňa
4101457882
Komenského 20
Kuchyňa
4100030420
Tajovského 51
Kotolňa K3
4101457481
Tr. SNP 53
Kotolňa K4
4101457980
Národná 12
Kotolňa K6
4100042551
Národná 12
Kuchyňa
4100042561
Kuzmányho 1
Kotolňa K7
4100042561
Kuzmányho 3
Domček
4100031027
Tajovského 10
Kotolňa K8
4101457868
Cesta k amfiteátru
Kotolňa K9
4101450973
Ružová ulica 13
Kotolňa K 10
4101457633
Nám. Ľ. Štúra 23
byt
4101019077
VUVZ Liptovský
Rekreačné zariadenie
4101558262
Trnovec 37
PREDPOKLADANÁ SPOTREBA ZEMNÉHO PLYNU
V SEGMENTOCH VO,SO
PREDPOKLADANÁ SPOTREBA ZEMNÉHO PLYNU
V SEGMENTOCH MO
PREDPOKLADANÁ CELKOVÁ SPOTREBA ZEMNÉHO PLYNU
NA UMB V BANSKEJ BYSTRICI V ROKU 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Denné
merané
max. (m³)

Tarif

4 000
1 400
2 500
1 100
1 300
3 500
-

VO
MO M4
MO M1
SO
MO M1
SO
SO
MO M4
MO M3
MO M4
MO M3
SO
MO M4
VO
MO M1
MO M3
15 542 MWh
1 520 MWh
17 062 MWh

1.4 Odberová charakteristika a veľkosť objemu za 3 roky :

Neoddeliteľnou súčasťou týchto súťažných podkladov sú :
➩ údaje o odberateľovom profile verejného obstarávateľa sú uvedené v prílohách:
Príloha č. 2 „Štruktúra spotreby Zemného plynu na UMB v Banskej Bystrici segment VO
a SO za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2012„
Príloha č. 3 „Štruktúra spotreby Zemného plynu na UMB v Banskej Bystrici segment MO
za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2012„
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C — OBCHODNÉ PODMIENKY

Návrh

Z M L U V A o dodávke zemného plynu

uzavretá v zmysle § 269 ods.2 v nadväznosti na § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka , zák.č. 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, zák.č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov, zák.č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, zák.č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, zák.č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa
zákon č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony, zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov,
nariadenia vlády č. 498/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v CRZ
a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy a ďalšie súvisiace predpisy

č. zmluvy dodávateľa :

č. zmluvy odberateľa :

Čl. I.
Zmluvné strany
1.

Odberateľ:

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Adresa/sídlo:
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica
Štatutárny orgán:
Dr.h.c. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., rektorka UMB BB
Osoba oprávnená podpísať zmluvu na základe Splnomocnenia č. z.398/2007, č. sp. 632- 2007SR zo dňa 6.2.2007:
Ing. Ružena Fraňová, kvestorka UMB BB
Osoby oprávnené rokovať: JUDr. Želmíra Machalová , referát právnych služieb UMB BB
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- vo veciach právnych
Ing. Pavel Gordan, vedúci odboru prevádzky a služieb UMB BB
- vo veciach zmluvných
Ing. Dzúrik Jaromír, vedúci oddelenia energetiky UMB BB
- vo veciach technických a prevádzkových
IČO:
30 232 295
DIČ :
2021109211
IČ DPH: SK 2021109211
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu:
7000242204/8180
Kontakty:
048/446 11 77, 446 11 67, Fax: 048/446 11 88, 048/ 446 5149
Právna forma:
Verejná vysoká škola podľa zák. č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zriadená zákonom č.
139/1992 Zb. z. o zriadení Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
(ďalej len Odberateľ)

2.

Dodávateľ:
Adresa/sídlo:
Štatutárny orgán:
Osoba oprávnená podpísať zmluvu :
Osoby oprávnené rokovať:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Kontakty:
Adresa kontaktného miesta:
Registrácia:
(ďalej len Dodávateľ)

IČ DPH:

Čl. II.
Úvodné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa riadi zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom
obstarávaní v znení neskorších predpisov, zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č.
250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, nariadením vlády č. 409/2007 Z.z.,
ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s plynom, príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka v aktuálnom znení, ďalej príslušných vyhlášok Ministerstva
hospodárstva Slovenskej republiky ( ďalej len MH SR), platnými rozhodnutiami
a výnosmi Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ( ďalej len ÚRSO), platného
Prevádzkového poriadku Prevádzkovateľa distribučnej sústavy ( ďalej len PDS), vrátane
príloh a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov pre odvetvie plynárenstva,
ktoré vyplývajú z liberalizácie trhu so zemným plynom.
2. Terminológia a odborné pojmy používané v tejto Zmluve vychádzajú zo Zákona
o energetike a nadväzujúcich právnych predpisov, príslušných vyhlášok MH SR
a platných výnosov a rozhodnutí ÚRSO a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných
právnych predpisov vzťahujúcich sa na plynárenstvo.
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Čl. III.
Predmet zmluvy
a výklad pojmov
1. Predmetom zmluvy je „ Dodávka zemného plynu pre objekty UMBv Banskej Bystrici
na rok 2014 „
2. Predmetom tejto zmluvy je pravidelná dodávka zemného plynu po dobu trvania zmluvy
do odberných miest odberateľa vrátane prepravy a distribúcie a v kvalite zodpovedajúcej
technickým podmienkam prevádzkovatela distribučnej siete, pri dodržaní platných
právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku
prevádzkovateľa distribučnej siete plynu a zodpovednosti za škodu.Dodávka zemného
plynu je na obdobie od 01.01.2014 – 31.12.2014 príslušného plynárenského dňa v dvoch
segmentoch:
2.1. V predpokladanom množstve 15 542 MWh s toleranciou maximálneho a
minimálneho odberu ± 20 % v kategórii stredoodber a veľkoodber pri súhrnnom dennom
maximálnom množstve (ďalej len DMM) 147 991,2 kWh (13 800 m³) .
2.2. V predpokladamo množstve 1 520 MWh v kategórii maloodber s toleranciou
minimálneho odberu 50 % a maximálneho odberu v zmysle platného prevádzkového
poriadku PDS.
3. Meranie množstva plynu: meranie sa bude uskutočňovať meracím zariadením
prevádzkovateľa distribučnej siete (ďalej iba PDS) v mieste dodávky v súlade s platnými
všeobecne záväznými právnymi prepismi, platným Prevádzkovým poriadkom PDS
a Technickými podmienkami PDS. Náklady na výmenu, ciachovanie a servis meracieho
zariadenia znáša dodávateľ.

4.

5.
6.

7.

8.
9.

Dodávateľ bude teda v zmluvnom období poskytovať Odberateľovi združené služby
dodávky plynu (ďalej len „združené služby“), t.j. dodávať Odberateľovi do jeho
odberných miest uvedených v čl. V., bod 5 Zmluvy zemný plyn (ďalej len plyn) v
dohodnutom množstve, zabezpečí prepravu a distribúciu plynu a bude poskytovať
systémové služby.
Plynom sa na účely tejto Zmluvy rozumie zemný plyn (ďalej len plyn), ktorý je zmesou
uhľovodíkových plynov tvorenou prevažne metánom.
Odberným miestom (ďalej len OM) je miesto odberu plynu vybavené určeným
meradlom. Za jedno OM sa považuje jedno alebo viac odberných plynových zariadení
(ďalej len „OPZ) užívaných Odberateľom sústredených do stavby alebo súboru stavieb,
do ktorých sa dodávka plynu uskutočňuje prechodom cez meradlo prevádzkovateľa
distribučnej siete.
Prevádzkovateľom distribučnej siete (ďalej len PDS) je plynárenský podnik oprávnený
na distribúciu plynu na základe povolenia vydaného Úradom pre reguláciu sieťových
odvetví, do ktorého prevádzkovanej distribučnej siete je pripojené OM.
Obchodnou jednotkou je dodané množstvo energie v plyne, ktoré predstavuje množstvo
plynu zodpovedajúce 1 kWh tepelnej energie uvoľnenej jeho dokonalým spálením.
Plynárenský deň (ďalej len deň) je časové obdobie 24 hodín, ktoré sa začína o 6.00 hod
stredoeurópskeho času v zmysle vyhl. č. 24/2013 Z.z. Úradu pre reguláciu sieťových
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odvetví, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a
pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom.
10. Ak v Zmluve alebo v Obchodných podmienkach ( ďalej len OP ) sú uvedené dokumenty
vydané dodávateľom alebo PDS (napr. Prevádzkový poriadok alebo Technické
podmienky), je pre posúdenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z týchto
dokumentov rozhodujúce znenie v čase ich uplatnenia, ak nie je v tejto Zmluve uvedené
inak.
11. Pod pojmom vykonanie pripojenia OPZ do distribučnej siete sa na účely tejto Zmluvy
najmä v súvislosti s nadobudnutím jej účinnosti a s povinnosťou dodávateľa dodávať plyn,
rozumie súbor úkonov a činností nevyhnutných na zabezpečenie fyzického spojenia
distribučnej siete s OPZ vrátane montáže určeného meradla prevádzkovateľom
distribučnej siete.
12. Dodávateľ nemá povinnosť dodávať plyn v prípade ukončenia distribúcie plynu do
dotknutého OM zo strany PDS vykonaného v súlade s Prevádzkovým poriadkom PDS,
ako aj počas obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu zo strany PDS v rozsahu, na
ktorý sa obmedzenie alebo prerušenie distribúcie vzťahuje. Po odstránení príčin
obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu dodávateľ bezodkladne umožní
odberateľovi odoberať plyn v príslušnom OM.
13. Dodávka plynu je garantovaná. Povinnosť dodávať plyn a záväzok odoberať dohodnutý
objem plynu možno meniť iba v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.
14. Dodávka plynu sa uskutočňuje z distribučnej sústavy príslušného PDS na základe Zmluvy
o pripojení, ktorú Odberateľ uzatvoril s PDS v súlade s Prevádzkovým poriadkom
príslušného PDS.
15. Zmluvné strany prehlasujú, že spĺňajú podmienky stanovené príslušnými právnymi
predpismi pre realizáciu predmetu tejto Zmluvy podľa tohto článku.
Čl. IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán.
1.

Dodávateľ plynu je povinný:
a) poskytnúť Odberateľovi združené služby za podmienok dohodnutých v Zmluve.
Dodávka a odber plynu vrátane prepravy a distribúcie a služby štruktúrovania sa
uskutočňujú na základe podmienok stanovených v Zmluve a v súlade s pravidlami
prevádzkovateľa prepravnej siete, (ďalej len PPS) a PDS a v súlade s Prevádzkovým
poriadkom PPS, Prevádzkovým poriadkom PDS; má zriadené a pripojené OPZ v
súlade s technickými podmienkami pripojenia, určenými PDS a v súlade s predpismi
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických
zariadení.
b) V prípade obmedzenia alebo prerušenia distribúcie plynu do odberného miesta zo
strany PDS z dôvodu vykonávania plánovaných rekonštrukcií, modernizácií, opráv,
údržby a revízií plynárenských zariadení je povinný odoslať dodávateľ odberateľovi
písomné oznámenie o začiatku obmedzenia, ukončení obmedzenia alebo prerušení
dodávky plynu najneskôr 12 kalendárnych dní vopred.
c) poskytovať Odberateľovi informácie týkajúce sa cien a technických podmienok
dodávky koncovým odberateľom plynu.
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d) Dodávateľ je povinný zabezpečiť prístup na Globálny aplikačný server GMS SPP
distribúcia.
2.

Odberateľ plynu je povinný:
a) odoberať plyn v súlade so Zmluvou a technickými podmienkami pripojenia a
Prevádzkovým poriadkom PDS a za dodávaný plyn zaplatiť dohodnutú cenu;
b) pripojiť odberné plynové zariadenie (ďalej len OPZ) v súlade s technickými
podmienkami pripojenia, určenými PDS a v súlade s predpismi na zaistenie
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení;
c) v prípade podstatnej zmeny odberu plynu (napr. havarijný stav podstatné zmeny vo
výrobe, výpadok výroby, odstávka a pod.) bezodkladne informovať Dodávateľa;
d) umožniť PDS montáž určeného meradla vrátane telemetrického zariadenia na prenos
údajov a umožniť PDS prístup k určenému meradlu a k telemetrickému zariadeniu;
e) poskytnúť potrebné údaje Dodávateľovi na prípravu a uzatvorenie Zmluvy a
komunikáciu s PDS;
f) udržiavať OPZ v predpísanom zodpovedajúcom technickom stave.
g) Odberateľ je ďalej povinný uhradiť Dodávateľovi cenu za plnenia a ďalšie súvisiace
platby, resp. poplatky, ak svojím konaním, resp. nekonaním spôsobil vznik skutočnosti
a potrebu uskutočnenia ďalších úkonov (služieb) zo strany Dodávateľa alebo PDS, a
tieto sú spoplatňované podľa príslušného cenníka Dodávateľa alebo PDS.

Čl. V.
Miesto dodania a podmienky dodávky plynu
1. Základným miestom odberu, kde sa bude vykonávať plnenie predmetu zmluvy sú odberné
miesta odberateľa uvedené v Čl. V., bod 5. tejto zmluvy a v Prílohe č. .....- Cena pre
segmenty VO,SO,MO odberných miest zemného plynu UMB BB na rok 2014. Pre účely
dodávky plynu sa plyn považuje za odobratý prechodom plynu cez meracie zariadenie.
2. V prípade vzniku nového odberného miesta odberateľa, bude dodávka plynu do tohto
odberného miesta riešená formou písomného Dodatku k tejto zmluve, pri dodržaní cien
dohodnutých v Čl. IX. tejto zmluvy.
3. Dodávka plynu sa uskutoční iba na základe platne uzatvorenej Zmluvy, v opačnom
prípade sa odber plynu považuje za neoprávnený odber v zmysle príslušných ustanovení
Zákona o energetike.
4. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť Odberateľovi dodávku plynu, iba za predpokladu, že
Odberateľ je pripojený k distribučnej sústave PDS.
5. Odberné miesta odberateľa segment odberu, ročné zmluvné množstvá a DMM sú uvedené
v nasledovnej tabuľke.
Odberné miesto
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Tajovského 40,BB
Komenského 20,BB
Tajovského 51,BB
Tr, SNP 53, BB
Tajovského 10, BB
Ružová ul. 13,BB
Tajovského 40/L,BB
Tajovského 40/J,BB
Komenského20/J,BB
Kuzmányho 3,BB
Kuzmányho 1,BB
Národná 12/K, BB
Národná 12/J, BB
Cesta k amf.1,BB
Nám.Ľ.Štúra 27,BB
Lipt.Trnovec 37

4101458018
4101457882
4101457481
4101457980
4101457868
4101457633
4100030404
4100030412
4100030420
4100031027
4100031032
4100042551
4100042561
4101450973
4101019077
4101558262

VO
SO
SO
SO
SO
VO
MO-M1
MO-M4
MO-M3
MO-M3
MO-M4
MO-M4
MO-M3
MO-M4
MO-M1
MO-M3

(MWh)
4 830,0
1 492,0
3 004,0
1 057,0
1 197,0
3 962,0
0,3
95,0
0,0
42,0
495,0
372,0
27,0
464,0
0,9
23,8

(m³)
4 300
1 900
2 800
1 300
1 200
3 500
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

(kWh)
42 896
13 941
26 810
12 869
13 941
37 534

* - pri prepočte DMM na kWh je použitý aktuálny koeficient z 26.-8.2013 : 10,724 kWh/m³

Čl. VI.
Časová a technická špecifikácia dodávky plynu
Na základe dohody zmluvných strán bude Dodávateľ dodávať plyn Odberateľovi v
nasledovnom zmluvnom období:
1.1 Dátum začiatku dodávky: začiatok plynárenského dňa: 01.01.2014.
1.2 Dátum ukončenia dodávky: koniec plynárenského dňa: 31.12.2014.
2. Celkové dohodnuté množstvo plynu, ktoré sa Dodávateľ zaväzuje dodať Odberateľovi
počas zmluvného obdobia do jednotlivých odberných miest Odberateľa (ďalej len
zmluvné množstvo) je dohodnuté v Prílohe č....... k tejto zmluve a predstavuje objem v
MWh. V uvedenej prílohe je určené aj denné maximálne množstvo (ďalej len
„DMM“),ktoré je Odberateľ oprávnený odobrať z distribučnej siete PDS v ktorýkoľvek
deň počas zmluvného obdobia. Odberateľ sa zaväzuje dodržiavať svojim odberom plynu v
odbernom mieste dohodnuté zmluvné množstvo a denné maximálne množstvo.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si dohodnú najneskôr do 7 kalendárnych dní po podpise
zmluvy formou písomného Dodatku k tejto zmluve a pre účely plánovania odberu plynu,
percentuálne podiely (váhy) zo zmluvného množstva v segmentoch Veľkoodber ( ďalej
len VO)
a Stredoodber
(ďalej len SO ) a to pre jednotlivé kalendárne mesiace
zmluvného obdobia.
1.
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Čl. VII.
Možnosti prerušenia alebo obmedzenia dodávky plynu
1.

Dodávky plynu podľa tejto Zmluvy sú garantovanými dodávkami a môžu byť prerušené
alebo obmedzené zo strany Dodávateľa len z nasledujúcich dôvodov:
1.1. nastane stav núdze vyhlásený v súlade so Zákonom o energetike;
1.2. nastane prípad Vyššej moci. Pre účely tejto Zmluvy Vyššia moc znamená výnimočnú
a neodvrátiteľnú udalosť mimo kontroly zmluvnej strany odvolávajúcej sa na Vyššiu
moc.
1.2.1. Za Vyššiu moc sa považujú :

1.2.2.

1.3.
1.4.

prírodné katastrofy, vojny, revolúcie, teroristické činy, požiar veľkého rozsahu,
zemetrasenie, záplavy, embargo, atmosférický jav, havária, povodeň, štrajk, embargo,
administratívne opatrenie štátu a teda prekážky, ktoré nastali nezávisle od vôle zmluvnej
strany a bránia jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by
zmluvná strana takúto prekážku alebo jej následky mohla odvrátiť alebo prekonať, ani ju v
dobe vzniku záväzku predvídať a ktoré znemožňujú fungovanie sietí bezprostredne
spojených s plnením podľa tejto Zmluvy.
Za okolnosti Vyššej moci sú pre účely tejto Zmluvy považované taktiež zmeny a úpravy
zákona alebo právnych predpisov, rozhodnutí orgánov štátnej správy a/alebo ÚRSO alebo
orgánov EÚ, alebo rozhodnutím vlády o predaji nepotrebného majetku štátu s dopadom na
plnenie tejto Zmluvy. Zmluvná strana, ktorá poukáže na Vyššiu moc, bude povinná
dokázať na písomnú žiadosť druhej zmluvnej strany, že takýto prípad vyššej moci nastal.
Ak nastane prípad, že PDS z akéhokoľvek dôvodu na jeho strane obmedzí alebo preruší
distribúciu plynu k Odberateľovi.
Odberateľ neoprávnene zasiahol do zariadenia pre dopravu plynu alebo meracieho
zariadenia a/alebo opakovane porušil zaistené meracie zariadenie alebo jeho časti
zabezpečené proti neoprávnenej manipulácii.

2. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka,
s ktorou sú tieto účinky spojené.
3. V prípade obmedzenia alebo prerušenia dodávok z vyššie uvedených dôvodov sa budú
zodpovední pracovníci zmluvných strán bezodkladne informovať o dôvodoch obmedzení
alebo prerušení dodávok, o príčinách vzniku a o predpokladanej dobe obmedzení alebo
prerušení.
4. Po odstránení dôvodov obmedzenia alebo prerušenia dodávky plynu bude dodávka plynu
zo strany PDS obnovená bezodkladne. Dôvody a čas obmedzenia alebo prerušenia budú
následne nahlásené zodpovedným pracovníkom druhej zmluvnej strany formou e-mailu a
následne aj listom.
Čl. VIII.
Doba plnenia Zmluvy
1. Zmluva o dodávke zemného plynu sa uzatvára na obdobie 12 mesiacov
a to od 01.01.2014 do 31.12. 2014.
Lehota začatia a ukončenia dodávky zemného plynu sa počíta na plynárenský deň
v zmysle Čl. III., bod 9. tejto zmluvy.
2. Dodávateľ bez meškania a písomne informuje odberateľa o vzniku akejkoľvek udalosti,
ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu dodania predmetu zmluvy. Ak dôjde k zdržaniu
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termínu plnenia zmluvy, je povinnosťou dodávateľa preukázať objektívne okolnosti, ktoré
viedli k zdržaniu.
Čl. IX.
Cena za predmet plnenia,
platobné a fakturačné podmienky
1. Cena je medzi zmluvnými stranami dohodnutá podľa zákona SR č. 18/1996 Z.z. o cenách
v znení neskorších predpisov a v znení vyhlášky č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších
predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách .
2. Cena za predmet zmluvy bola odsúhlasená a potvrdená obidvomi zmluvnými stranami na
základe výsledku elektronickej aukcie v rámci VO. Jednotkové ceny v rámci štruktúry
ceny budú pevné a nemenné.
Všetky ceny sú uvedené v Prílohe č….. - Cena pre segmenty VO,SO,MO odberných
miest zemného plynu UMB BB na rok 2014 , ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto
zmluvy.
1.1 zmluvná cena bez DPH
................... EUR bez DPH
1.2. výška spotrebnej dane v EUR:
................... EUR
1.3 výška 20% DPH v EUR:
.................. DPH
1.4 Celková cena vrátane DPH
.................. EUR vrátane DPH
slovom: ......................................................................... Euro, .................... centov
Celková cena je za odobraté množstvo plynu za 12 mesiacov za všetky odberné miesta
UMB BB, vrátane všetkých nákladov, súvisiacich s dodaním predmetu zákazky :
obchodník, preprava, distribúcia, spotrebná daň vrátane DPH.
3. Spotrebná daň bude fakturovaná v zmysle zákona 609/2007 Z.z. o spotrebnej dani zo
zemného plynu, elektriny a uhlia a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z.z. o
spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, pokiaľ odoberaný plyn
nie je oslobodený od predmetnej spotrebnej dane.
4. Dodávateľ bude uskutočňovať dodávky plynu v opakovaných mesačných lehotách.
5. Dodávateľ v SO) a VO vystaví odberateľovi faktúru najneskôr k 10. dňu nasledujúceho
mesiaca za každé odberné miesto zvlášť.
6. Cena pozostáva zo súčtu ceny za služby súvisiace s distribúciou, ceny za služby súvisiace
s prepravou, ceny za služby obchodníka a spotrebnej dane. Cena za dodávku zemného
plynu je stanovená ako cena maximálna po celé zmluvné obdobie – Príloha č.........
7. Dohodnutá cena môže byť zmenená len formou písomného dodatku, a to v prípadoch
vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré v čase uzatvárania
zmluvy nebolo možné predpokladať a v súlade s Rozhodnutiami ÚRSO a Národnej rady
SR.
8. DPH, prípadne iné aplikovateľné dane si dodávateľ uplatní podľa všeobecne záväzných
právnych predpisov.
9. Odber nad úrovňou zmluvného množstva je možné dodatočne nakúpiť pri dodržaní
zmluvnej ceny dohodnutej v tejto zmluve.
10. Fakturácia v SO a VO bude dohodnutá ako mesačná. Fakturačným obdobím je
kalendárny mesiac. Platby budú realizované na základe uskutočnených dodávok za
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podmienok dohodnutých v zmluve. Cena bude uhradená v EUR. Podkladom pre
fakturáciu budú namerané množstvá plynu, predložené dodávateľovi zo strany
prevádzkovateľa distribučnej siete, alebo iný spôsob určenia odberu v zmysle všeobecne
záväzných predpisov a vo fakturácii budú zohľadnené preddavkové platby.
11. Vyúčtovacia faktúra za fakturačné obdobie v SO a VO musí obsahovať: celkovú sumu
k úhrade , DPH, množstvá odobratého plynu rozpísané podľa jednotlivých odberných
miest – za každé odberné miesto zvlášť, fixné platby a jednotkové ceny obchodníka
a položky distribúcie, prepravy a spotrebná daň.
12. Fakturácia v maloodbere ( ďalej len MO) bude dohodnutá nasledovne:
v priebehu fakturačného obdobia bude odberateľ platiť dodávateľovi cenu za opakované
mesačné dodávky plynu – preddavky na základe faktúr, ktoré budú vychádzať zo
skutočného odberu plynu za predchádzajúce porovnateľné obdobie. Po ukončení
vyúčtovacieho obdobia vystaví dodávateľ odberateľovi vyúčtovaciu faktúru za dodávku
plynu 1 krát za 12 mesiacov, t.j. fakturačné obdobie bude jeden rok.
13. Vyúčtovacia faktúra za fakturačné obdobie v MO musí obsahovať: celkovú sumu
k úhrade (nedoplatok/preplatok), preddavok, DPH, množstvá odobratého plynu rozpísané
podľa jednotlivých odberných miest, fixné platby a jednotkové ceny obchodníka
a položky distribúcie, prepravy a spotrebná daň.
14. Vyúčtovacie faktúry bude vyhotovená po skončení fakturačného obdobia.
15. Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia Odberateľovi. Deň
vystavenia je uvedený na faktúre. Za deň splatnosti sa považuje deň, v ktorom bola suma
z faktúry odpísaná z účtu Odberateľa. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň
pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa deň splatnosti faktúry považovať
najbližší nasledujúci pracovný deň.
16. Platby budú realizované bezhotovostným platobným prevodom z účtu odberateľa na účet
dodávateľa.
17. Zmluvné strany sa dohodli, že Odberateľ nebude platiť zálohy v segmente SO a VO.
18. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky predpísané náležitosti daňového dokladu
podľa príslušných ustanovení zák. č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov,
alebo ak nebude v súlade s dodanou službou, alebo bude obsahovať nesprávne údaje,
Odberateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru na doplnenie alebo na prepracovanie spolu
s uvedením chýbajúcich náležitostí alebo nesprávnych údajov.
Plynutie lehoty splatnosti faktúry vrátenej Dodávateľovi na opravu sa zastaví a na
opravenej faktúre, obsahujúcej všetky potrebné zákonné náležitosti, bude opäť uvedená
vyššie dohodnutá lehota splatnosti, ktorá začne plynúť odznova.
19. V prípade potreby zmeny tohto režimu z dôvodu zosúladenia s požiadavkami legislatívy,
bude táto zmena zmluvne upravená, po obojstrannej dohode formou dodatku k zmluve.
20. Dodávateľ nemá nárok na úhradu ďalších nákladov .
21. Dodávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí, aby originál faktúry bol doručený poštou a kópia
faktúry bola doručená elektronicky na adresu UMB BB : jaromir.dzurik@umb.sk
Čl. X.
Náhrada škody, zmluvné sankcie a
zodpovednosť zmluvných strán.
1. Ak dodávateľ spôsobí porušením svojich povinností vyplývajúcich jej z tejto Zmluvy
akúkoľvek škodu druhej zmluvnej strane, jeho zodpovednosť za škodu a povinnosť na
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2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

9.

náhradu škody takto spôsobenú druhej zmluvnej strane sa bude riadiť a spravovať
ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
Dodávateľ je povinný predchádzať vzniku škody a urobiť všetky vhodné a potrebné
opatrenia k odvráteniu hroziacej škody. Ak dôjde ku škode je povinný urobiť všetky
nevyhnutné opatrenia k tomu, aby rozsah škody bol čo najnižší.
Dodávateľ ďalej zodpovedá za svoju činnosť tak, aby predmet zmluvy nemal také vady,
ktoré boli spôsobené porušením alebo zanedbaním jeho povinností a ktoré by podľa tejto
zmluvy a platnej legislatívy bránili jeho riadnemu užívaniu.
V prípade, že dôjde na strane dodávateľa k prerušenia dodávky zemného plynu alebo
k omeškaniu plnenia iných povinností, prikročí odberateľ k sankciám, ktoré sú touto
zmluvou dohodnuté ako úrok z omeškania podľa § 369 ods.2 Obchodného zákonníka
v znení zákona č. 9/2013 Z.z. a v znení § 1 ods.1 vykonávacieho vládneho nariadenia č.
21/2013 Z.z. k Obchodnému zákonníku.
V prípade omeškania odberateľa s úhradou faktúry po termíne jej splatnosti, zaplatí
odberateľ úrok z omeškania podľa § 369 ods.2 Obchodného zákonníka v znení zákona č.
9/2013 Z.z. a v znení § 1 ods.1 vykonávacieho vládneho nariadenia č. 21/2013 Z.z.
k Obchodnému zákonníku.
Zaplatením zmluvných sankcií nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej
omeškaním s plnením predmetu zmluvy.
Dodávateľ sa zaväzuje, že bez súhlasu Odberateľa, nepostúpi svoje peňažné pohľadávky,
ktoré vzniknú z tejto zmluvy iným tretím osobám.
Povinnosťou Odberateľa je :
8.1 zabezpečiť taký technický a právny stav predmetných odberných miest, ktorý
umožňuje distribúciu plynu,
8.2 dodržať záväzok odobrať dohodnuté množstvo plynu, platiť Dodávateľovi za dodaný
plyn dohodnutú cenu a dodržiavať platobné podmienky v zmysle príslušných
ustanovení tejto zmluvy.
Dodávateľ je zodpovedný za vady predmetu zmluvy v rozsahu zákona č. 251/2012 Z.z.
o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a všeobecných
ustanovení Obchodného zákonníka o zodpovednosti za vady.
Čl. XI.
Vznik, doba platnosti a skončenie zmluvy

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu 12 mesiacov a to od 01.01.2014 do 31.12.2014
3. Zmluvu je možné ešte pred ukončením doby platnosti ukončiť:
3.1 písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán, pričom v písomnej dohode o
skončení zmluvy sa uvedie deň, ku ktorému zmluva skončí. Ak deň skončenia
zmluvy nie je v dohode uvedený, skončí sa zmluva posledným dňom v mesiaci,
v ktorom bola písomná dohoda podpísaná oprávnenými osobami zmluvných
strán,
3.2 písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zmluvnou stranou aj bez uvedenia dôvodu,
pričom výpovedná lehota je dvojmesačná a začne plynúť od prvého dňa mesiaca
nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
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Vypovedaním Zmluvy zostávajú všetky dovtedy vzniknuté sankčné práva
ktorejkoľvek zo zmluvných strán nedotknuté,
3.3 odstúpením od Zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán, ak druhá zmluvná
strana podstatným spôsobom poruší svoju zmluvnú
povinnosť. Odstúpením
od zmluvy platnosť zmluvy skončí dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej
zmluvnej strany odstúpiť od zmluvy druhej zmluvnej strane.
3.4. Podstatným porušením Zmluvy
3.4.1 Za podstatné porušenie povinností podľa tejto zmluvy zo strany Odberateľa sa
považuje najmä:
a)
opakované omeškanie so zaplatením vyúčtovacích faktúr za plnenie
poskytované podľa tejto Zmluvy a to ani po zaslaní upomienky.
3.4.2 Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany Dodávateľa sa považuje :
a)
opakované bezdôvodné obmedzenie alebo prerušenie dodávok zemného plynu,
b)
opakované nedodržanie kvality dodávaného zemného plynu podľa
technických noriem,
c)
začatie konkurzného alebo vyrovnávacieho konania na majetok Dodávateľa.
4. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
Čl. XII.
Riešenie sporov
1. V prípade vzniku sporov z tejto Zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú prijať všetky
dostupné opatrenia zabezpečujúce ich konkrétne vyriešenie. Spory vzniknuté v tejto
Zmluve sa zaväzujú zmluvné strany vysporiadať prednostne vzájomnou dohodou
a v prípade, že k dohode alebo k zmieru nedôjde, bude takýto spor predložený na
rozhodnutie súdu, príslušnosť ktorého určuje Občiansky súdny poriadok.
Čl. XIII.
Osobitné dojednania
1. Všetky skutočnosti a informácie, ktoré Dodávateľ získa v priebehu svojej činnosti podľa
tejto zmluvy sú označené ako obchodné tajomstvo. Dodávateľ sa zaväzuje že ich
uchová v tajnosti a nesmie ich zverejňovať tretím osobám. Taktiež sa k tomuto zaväzuje
v súvislosti s informáciami týkajúcimi sa UMB BB, ktoré nie sú verejne prístupné a na
ktorých majú záujem. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky dôverné informácie podľa
tohto článku Zmluvy použijú len na účely plnenia tejto Zmluvy, nebudú ich ďalej
žiadnym možným spôsobom rozširovať, reprodukovať, zverejňovať.
2. Medzi zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že nesprístupnia také informácie, ktorých
sprístupnenie môže alebo mohlo by ohroziť, alebo poškodiť ich záujmy s výnimkou
aplikácie príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov, najmä v znení zák. č. 546/2010 Z.z., ktorým
sa dopĺňa zák. č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov
a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov a ďalšie súvisiace predpisy a ktorým
sa ukladá zákonná povinnosť zverejniť príslušné zmluvy.
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Taktiež výnimka platí aj pre inú zákonom uloženú oznamovaciu povinnosť alebo ak ide
o podozrenie z páchania trestného činu.
Pri porušení týchto dojednaní si bude Odberateľ uplatňovať náhradu škody v zmysle
príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
3. Dodávateľ týmto dáva výslovný súhlas podľa zák.č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, aby jeho osobné údaje uvedené na
prvej strane tejto zmluvy boli spracúvané v informačnom systéme Odberateľa a môžu byť
poskytnuté, sprístupnené alebo zverejnené tretím osobám len v prípade potreby podľa
príslušných platných právnych predpisov SR. Tento súhlas dáva Dodávateľ po dobu
platnosti tejto zmluvy a len na účely plnenia tejto zmluvy a za účelom archivácie údajov
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
Obidve zmluvné strany sa zároveň zaväzujú, že s osobnými údajmi budú nakladať
v zmysle citovaného zákona.
4. Zmluvné strany sa navzájom dohodli, že pre doručovanie akejkoľvek listiny, dokumentu,
vrátane písomností súvisiacich so skončením tohto zmluvného vzťahu, resp. iného
dokladu niektorého z účastníkov tejto zmluvy, ktoré budú akýmkoľvek spôsobom súvisieť
so zmluvným vzťahom založeným touto zmluvou sa použijú ustanovenia tohto bodu
zmluvy s tým, že za riadne doručovanie sa považuje doručovanie do sídla/miesta
podnikania, na prvej strane tejto zmluvy, pokiaľ niektorý z účastníkov zmluvy písomne
neoznámi druhému účastníkovi tejto zmluvy inú adresu, na ktorú sa má doručovať.
Listina, dokument, resp. iný doklad sa podľa tejto zmluvy považuje za doručený:
4.1 okamihom jeho prevzatia označeným účastníkom zmluvy,
4.2.okamihom jeho prevzatia od povereného zamestnanca účastníka zmluvy,
4.3.okamihom, keď označený účastník zmluvy odmietne doručovaný doklad prevziať,
4.4.tretím dňom odo dňa odoslania dokladu poštou, resp. iným poskytovateľom služieb
(napr. UPS, DHL, TEN EXPRES, atď.) v prípade, ak doklad bol odoslaný na adresu
sídla /miesta podnikania/ účastníka zmluvy uvedenú v označení účastníkov zmluvy na
prvej strane tejto zmluvy, resp. ak je uvedená adresa na doručovanie, tak na túto
adresu, a to aj v prípade, ak sa účastník zmluvy o uložení, resp. pokuse o doručenie
zásielky nedozvie alebo nedozvedel.
5. V prípade zmeny ktoréhokoľvek z uvedených údajov je príslušná zmluvná strana, ktorej
sa zmena týka, povinná túto skutočnosť bezodkladne písomne oznámiť druhej zmluvnej
strane.
Čl. XIV.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi obidvoch
zmluvných strán, prípadne ich oprávnenými zástupcami a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia v zmysle zák. č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zák. č. 40/1964
Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony, zák.č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení
neskorších predpisov, nariadenia vlády č. 498/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú
podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v CRZ a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy
a ďalšie súvisiace predpisy.
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Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, povinnému
zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky.
3. Dodávateľ berie na vedomie povinnosť Odberateľ zverejniť túto zmluvu ako aj jednotlivé
faktúry vyplývajúce z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto
zmluvy vrátane jej príloh v plnom rozsahu.
4. Za zverejnenie tejto Zmluvy na Centrálnom registri zmlúv zodpovedá Odberateľ, ako
osoba povinná v zmysle citovaného zákona.
5. Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len po vzájomnej dohode písomnými
dodatkami, podpísanými štatutárnymi orgánmi zmluvných strán, prípadne ich
oprávnenými zástupcami.
6. Ostatné právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka, zákonom o energetike, nariadením vlády č. 409/2007 Z.z.,
príslušnými vyhláškami MH SR, Výnosmi a rozhodnutiami ÚRSO SR, Prevádzkovým
poriadkom PDS a ostatnými všeobecnými záväznými právnymi predpismi, uvedenými
v úvode tejto zmluvy a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi.
7. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej
obsahu porozumeli, že bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní, podľa ich pravej
slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, bez omylu, nie v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok, na znak súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne vlastnoručne
podpísali.
8. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie
je ničím obmedzená.
9. Táto zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach v slovenskom jazyku, každá zmluvná
strana obdrží po 2 vyhotovenia. Každé vyhotovenie má hodnotu originálu.
10. Táto zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o predmete tejto Zmluvy a
nahradzuje akékoľvek dohovory medzi účastníkmi, či už písomné alebo ústne.
2

11. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným,
zostáva platnosť ostatných ustanovení Zmluvy nedotknutá. V prípade, že nastane
situácia podľa predchádzajúcej vety, zmluvné strany sa bez zbytočného odkladu
dohodnú na nahradení takéhoto ustanovenia takým ustanovením, ktoré zachová kontext
a celkový právny a ekonomický účel daného ustanovenia ako aj samotnej Zmluvy.
12. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha:
Príloha č. ..... Cena pre segmenty VO,SO,MO odberných miest zemného plynu UMB v
Banskej Bystrici na rok 2014.
V Banskej Bystrici, dňa ...................

V ................., dňa ....................

Za Univerzitu Mateja Bela
v Banskej Bystrici

Za .............................
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.................................................
Ing. Ružena Fraňová,
kvestorka UMB BB

...........................................................

V zmysle zákona č. 546/2010 Z.z.
nadobúda táto zmluva (dodatok) účinnosť
dňa: ..........................................................
Univerzita Matej Bela v Banskej Bystrici
podpis poverenej osoby: .................................

D — SPÔSOB URČENIA CENY
1. Cena je medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom bude dohodnutá podľa zákona SR
č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v znení vyhlášky č. 87/1996 Z.z.
v znení neskorších predpisov, ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách .
2. Cena za predmet zákazky ude odsúhlasená a potvrdená obidvomi zmluvnými stranami na
základe výsledku elektronickej aukcie v rámci VO. Jednotkové ceny v rámci štruktúry
ceny budú pevné a nemenné.
Všetky ceny sú uvedené v Prílohe č.... - Cena pre segmenty VO,SO,MO odberných miest
zemného plynu UMB v Banskej Bystrici na rok 2014 , ktorá bude nedeliteľnou súčasťou
zmluvy.
1.1 zmluvná cena bez DPH
1.2. výška spotrebnej dane v EUR:
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1.3 výška 20% DPH v EUR:
.................. DPH
1.4 Celková cena vrátane DPH
.................. EUR vrátane DPH
slovom: ......................................................................... Euro, .................... centov
Celková cena za odobraté množstvo plynu za 12 mesiacov za všetky odberné miesta
UMB BB, vrátane všetkých nákladov, súvisiacich s dodaním predmetu zákazky :
obchodník, preprava, distribúcia, spotrebná daň vrátane DPH.
3. Spotrebná daň bude fakturovaná v zmysle zákona 609/2007 Z.z. o spotrebnej dani zo
zemného plynu, elektriny a uhlia a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z.z. o
spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov, pokiaľ odoberaný plyn
nie je oslobodený od predmetnej spotrebnej dane.

E — KRITÉRIÁ na HODNOTENIE PONÚK a PRAVIDLÁ ich UPLATNENIA
1 Kritériá na vyhodnotenie ponúk :
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk uchádzačov je najnižšia cena v € bez
DPH – uvedená v prílohe číslo 1 „Návrh ceny pre segmenty VO, SO, MO
odberných miest zemného plynu UMB v Banskej Bystrici na rok 2014“ ( t.j. celková
cena za odobraté množstvo plynu za 12 mesiacov za všetky odberné miesta UMB
v Banskej Bystrici. V cene budú zahrnuté všetky fixné a variabilné položky ceny za
obchod , distribúciu a prepravu, ako aj spotrebná daň.
2 Spôsob hodnotenia kritérií na vyhodnotenie ponúk
2.1 Jediným kritériom hodnotenia je najnižšia cena predmetu zákazky, zaokrúhlená na základe

matematických pravidiel na dve desatinné miesta. Cenu uchádzač stanoví a predloží
postupom uvedeným v časti „ D. Spôsob určenia ceny“ týchto SP a podľa časti
„G. Návrh uchádzača na hodnotenie kritéria“.
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2.3 Po úvodnom úplnom vyhodnotení ponúk budú všetci uchádzači, ktorí neboli v predmete
verejného obstarávania vylúčení, elektronickými prostriedkami vyzvaní na predloženie
nových cien predmetu zákazky upravených smerom dole.
2.2 Komisia zostaví zostupné poradie všetkých hodnotených ponúk podľa cien predmetu

zákazky. Ponuku s najnižšou cenou za predmet zákazky zaradí komisia na prvé miesto
poradia, ďalšie ponuky zaradí v zostupnom poradí, pričom ponuku s najvyššou cenou
celkom zaradí komisia na posledné miesto poradia. Úspešný uchádzač následne predloží
upravenú cenovú ponuku a zmluvu, v ktorej budú premietnuté nové hodnoty
z elektronickej aukcie.
2.3 Konečné poradie ponúk v elektronickej aukcii bude zostavené automatizovaným

vyhodnotením. Na prvom mieste zostaveného poradia ponúk sa umiestni uchádzač, ktorý
v elektronickej aukcii ponúkol novú najnižšiu celkovú cenu za predmet zákazky vrátane
spotrebnej danev € bez DPH.

F — PODMIENKY ÚČASTI UCHÁDZAČOV
Uchádzač musí spĺňať nasledujúce podmienky:
1 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti uvedené v § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ich splnenie preukáže
podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní resp. ods. 3 alebo ods. 4 predložením
originálnych dokladov alebo ich úradne overených kópií, požadovaných v bodoch 1.1 až
1.8:
1.1 podľa § 26 ods. 1 písm. a) a b) – výpisom/ výpismi z registra trestov nie starší ako tri
mesiace ku dňu predkladania ponúk , že nebol uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani člen
štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin
poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, za trestný čin legalizácie príjmu
z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej
skupiny,alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme
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1.1.1 podnikateľ

– fyzická osoba predloží výpis z registra trestov za osobu, na ktorú je vydané
živnostenské oprávnenie alebo iné než živnostenské oprávnenie podľa osobitných
predpisov,
– právnická osoba predloží výpisy z registra trestov za všetky osoby, ktoré
tvoria štatutárny orgán alebo sú členmi štatutárneho orgánu podnikateľa (uchádzača),
alebo rovnocenný doklad.

1.1.2 podnikateľ

1.2 podľa § 26 ods. 1 písm. c) - potvrdenie príslušného súdu, nie staršie ako 3 mesiace ku
dňu predkladaniu ponúk, že nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani nebolo
proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz
pre nedostatok majetku.
1.3 podľa § 26 ods. 1 písm. d) - potvrdenie príslušnej zdravotnej poisťovne/zdravotných
poisťovní, nie staršie ako tri mesiace, ku dňu predkladaniu ponúk, že uchádzač nemá
evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov
na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
1.4 podľa § 26 ods. 1 písm. e) - potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie
staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk, že uchádzač nemá evidované daňové
nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
1.5 podľa § 26, ods. 1 písm. f) - doklad o oprávnení dodávať tovar vo vzťahu aspoň
k jednému predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku:
aktuálny výpis zo živnostenského registra ( predkladá fyzická osoba –
príspevková organizácia – podnikateľ),
aktuálny výpis zo živnostenského registra (predkladá právnická osoba –
podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ zapísaný v obchodnom registri),
iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov

1.6 podľa § 26 ods. 1 písm. g) - Čestné prehlásenie, že nemá právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,
1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho
orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá má právoplatne uložený
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho
orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou je osoba, ktorá je alebo v čase, keď
prebiehalo verejné obstarávanie vo vzťahu ku ktorému bol právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní, bola
a) spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní najmenej 34% akcií tejto
spoločnosti alebo členom, alebo ktorej štatutárnym orgánom, členom
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štatutárneho orgánu, prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
b) právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo,
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
3. ktorá sa stala právnym nástupcom osoby, ktorá mala v čase, keď k nástupníctvu došlo,
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
1.7 podľa § 26 ods. 1 písm. i) - Čestné prehlásenie, že nemá nesplnenú povinnosť
vyplatenia odmeny alebo odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je alebo bola
subdodávateľom vo vzťahu k zákazke, zadanej podľa tohto zákona, ktorá sa vymáha
výkonom rozhodnutia
1.8 podľa § 26 ods. 1 písm. j) - Čestné prehlásenie, že nemá nesplnenú povinnosť
vyplatenia mzdy, platu alebo inej odmeny za prácu, náhrady mzdy alebo odstupného, na
ktorých vyplatenie má zamestnanec nárok, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia.
1.9 Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov pre verejné obstarávanie môže doklady
podľa § 26 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, požadované v bodoch 1.1 až 1.8
nahradiť predložením úradne overenej kópie platného potvrdenia z Úradu pre verejné
obstarávanie o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 zákona o verejnom
obstarávaní.
1.10 Ak uchádzač alebo člen skupiny nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla
nevydáva niektoré z požadovaných dokladov uvedených v odseku 1.1 až 1.8, resp.1.9
alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa
predpisov platných v krajine jeho sídla.
1.11 Ak má uchádzač alebo záujemca sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika
a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť
vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou
inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla uchádzača.
1.12 Splnenie podmienok účasti podľa bodu 1.5 (§26 ods.1 písm. f)) preukazuje každý člen
skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť.

2 FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE
Uchádzač musí v ponuke predložiť doklady, ktorými preukazuje podmienky účasti
týkajúce sa FINANČNÉHO alebo EKONOMICKÉHO POSTAVENIA. Doklady musia byť
originály alebo ich úradne overené kópie, ak nie je uvedené inak:
2.1 Podľa

§ 27 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní : Vyjadrenie banky/bánk alebo
pobočky zahraničnej banky/pobočiek zahraničných bánk, v ktorej/ktorých má uchádzač
vedený účet/účty o schopnosti uchádzača plniť si finančné záväzky v roku 2012 a v roku
2013. Predložené vyjadrenie banky/vyjadrenia bánk nesmie/nesmú byť staršie ako 3 (tri)
mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk t. z. ku dňu predkladania ponúk.
Výpis z účtu sa nepovažuje za potvrdenie z banky a verejný obstarávateľ ho neuzná.
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2.2 Zároveň

s vyjadrením/vyjadreniami banky/bánk uchádzač predloží ČESTNÉ
VYHLÁSENIE podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou
konať za uchádzača opatrené dátumom a pečiatkou uchádzača, že predložil vyjadrenia
VŠETKÝCH BÁNK alebo POBOČIEK ZAHRANIČNÝCH BÁNK, v ktorých má vedený/é
účet/účty a že v iných bankách nemá záväzky.
Odôvodnenie použitia podmienky účasti:
Predmetná podmienka vyplýva z §27 ZVO, pričom táto mapuje stav ekonomickej a
finančnej situácie uchádzača, jeho platobnú schopnosť a plnenie si záväzkov voči banke
v snahe zabezpečiť, aby nedošlo k riziku ohľadne plnenia predmetu zákazky z titulu
ekonomickej nestability a pod. uchádzačom. Podmienka je primeraná a jej potreba sleduje
cieľ nájsť spôsobilého a ekonomicky seriózneho uchádzača, ktorý si plní svoje záväzky
riadne a včas.
Doklady, požadované v bode 2.1 a 2.2, , musia byť predložené ako originály, prípadne
úradne overené kópie nie staršie ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk.

3 TECHNICKÁ alebo ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ
Uchádzač v ponuke predloží nasledovné doklady, ktorými musí preukázať svoju technickú
alebo odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky. Ako dôkaz predloží originál
alebo úradne overené kópie nasledovných dokladov a dokumentov:
3.1 §

28 ods.1, písm. a) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač predloží: zoznam dodávok
tovaru za predchádzajúce tri roky doplnené potvrdeniami o kvalite dodanie tovaru
s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, ak odberateľom:
a) bol verejný obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný
obstarávateľ,
b) bola iná osoba ako verený obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ ak to nie je
možné, vyhlásením uchádzača o ich dodaní.

3.2

Minimálna požadovaná úroveň štandardov
V zozname dodávok zemného plynu za roky 2010, 2011, 2012, budú minimálne 3
odberatelia, kotrým dodával zemný plyn v objeme nad 18 000 MWh ročne. Zdôvodnenie
primeranosti požadovanej podmienky účasti podľa §32 ods. 6 zákona o verejnom
obstarávaní.: požiadavka je primeraná predmetu zákazky z dôvodu potreby overiť si, či
mal uchádzač zmluvné plnenia v dostatočnom objeme. Všetky požadované doklady musia
byť predložené ako originály, prípadne úradne overené kópie. Ak ponuku predkladá
skupina dodávateľov, preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej a
odbornej spôsobilosti podľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní spoločne v zmysle § 31
ods. 3, resp. ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní. Na preukázanie technickej a odbornej
spôsobilosti v zmysle bodu 3.1 môže uchádzač využiť kapacity inej osoby, bez ohľadu na
ich právny vzťah, ktoré bude mať reálne k dispozícií na plnenie zmluvy. Túto skutočnosť
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preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou touto osobou, obsahujúcou záväzok
osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukazovať svoju technickú
spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného
vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej a odbornej
spôsobilosti musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté.
Odôvodnenie:
Verejný obstarávateľ vo vzťahu k požadovanému predmetu zákazky považuje za
primerané, aby uchádzač predložením zoznamu dodávok a potvrdení o dodávkach
preukázal spoľahlivosť, schopnosť a skúsenosť so zabezpečením opakovaných dodávok
rovnakého alebo podobného tovaru v uplynulom období.
Splnenie podmienok účasti možno preukázať čestným vyhlásením podľa § 32 ods.11
zákona (príloha č. 4), pričom doklady, preukazujúce splnenie podmienok účasti
musia byť predložené verejnému obstarávateľovi podľa § 44 ods. 1 zákona
o verejnom obstarávaní.
V prípade, ak nebol predložený niektorý doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti
týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní, splnenie
podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 27
zákona o verejnom obstarávaní a splnenie podmienok účasti týkajúcich sa technickej
spôsobilosti podľa § 28 zákona o verejnom obstarávaní, alebo nepredložené čestné
prehlásenie uchádzač bude z verejnej súťaže vylúčený.

4 Spôsob hodnotenia splnenia požiadaviek
Podmienkou hodnotenia splnenia podmienok účasti je predloženie všetkých požadovaných
dokladov a dokumentov tejto časti SP, uvedených v tejto časti SP – „F. Podmienky účasti
uchádzačov“.
5 Členovia komisie na vyhodnotenie ponúk budú splnenie podmienok účasti vo verejnej
súťaži a splnenie všetkých požiadaviek verejného obstarávateľa posudzovať spôsobom :
A – požiadavka splnená,
N – požiadavka nesplnená.
* - nahradené doklady od uchádzača
5.1 Uchádzač,

ktorého splnenie podmienok účasti bude aspoň jedenkrát hodnotené spôsobom
N – požiadavka nesplnená, nesplnil požiadavky verejného obstarávateľa na predmet
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zákazky a komisia na vyhodnotenie ponúk sa s ňou už ďalej zaoberať nebude a ponuka
bude v súlade s § 42 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní z verejnej súťaže vylúčená.
6 Verejný obstarávateľ bezodkladne písomne upovedomí uchádzača, že bol vylúčený s
uvedením dôvodu a lehoty, v ktorej môže byť podaná námietka podľa § 138 ods. 2 písm.
e) zákona o verejnom obstarávaní.

G —NÁVRHOV UCHÁDZAČOV na PLNENIE KRITÉRIA

Predmet zákazky:

„Dodávka zemného plynu pre odberné miesta UMB
v Banskej Bystrici na rok 2014".

Obchodné meno uchádzača:

................................................................

Sídlo alebo miesto podnikania
uchádzača

................................................................
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Návrh uchádzača na plnenie kritéria

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk uchádzačov je najnižšia cena v € bez DPH –
uvedená v prílohe číslo 1 „Návrh ceny pre segmenty VO, SO, MO odberných miest
zemného plynu UMB v Banskej Bystrici na rok 2014“ ( t.j. celková cena za odobraté
množstvo plynu za 12 mesiacov za všetky odberné miesta UMB v Banskej Bystrici. V cene
budú zahrnuté všetky fixné a variabilné položky ceny za obchod , distribúciu a prepravu, ako
aj spotrebnej dane.
Celková cena bez DPH........................................................ €

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými v ostatných častiach
ponuky. V prípade rozdielnych údajov sme si vedomí, že naša ponuka bude zo súťaže vylúčená.

V....................................... dňa.......................................

Titul, meno a priezvisko štatutárneho
zástupcu/poverenej osoby uchádzača
— pečiatka a podpis —
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Príloha č. 1

H – PRÍLOHY
„Návrh ceny pre segmenty VO, SO, MO odberných miest zemného plynu UMB v Banskej Bystrici na rok 2014“

Odberné miesto

ČOM

Tajovského 40,BB
Komenského 20,BB
Tajovského 51,BB
Tr, SNP 53, BB
Tajovského 10, BB
Ružová ul. 13,BB
Tajovského 40/L,BB
Tajovského 40/J,BB
Komenského20/J,BB
Kuzmányho 3,BB
Kuzmányho 1,BB
Národná 12/K, BB
Národná 12/J, BB
Cesta k amf.1,BB
Nám.Ľ.Štúra 27,BB
Lipt.Trnovec 37

4101458018
4101457882
4101457481
4101457980
4101457868
4101457633
4100030404
4100030412
4100030420
4100031027
4100031032
4100042551
4100042561
4101450973
4101019077
4101558262

Segment
odberu
VO
SO
SO
SO
SO
VO
MO-M1
MO-M4
MO-M3
MO-M3
MO-M4
MO-M4
MO-M3
MO-M4
MO-M1
MO-M3

Ročne
zmluvné
množstvo
(MWh)
4 830
1 492
3 004
1 057
1 197
3 962
0,3
95,0
0,0
42,0
495,0
372,0
27,0
464,0
0,9
23,8

DMM **
m³
kWh
4 000 42 896
1 300 13 941
2 500 26 810
1 200 12 869
1 300 13 941
3 500 37 534
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx

Cena
obchodníka
za komoditu
(EUR/rok)

Fixná mesačná
sadzba
obchodníka
(EUR/rok)

Celková cena
prepravy
(EUR/rok)

Celková cena
*
distribúcie
(EUR/rok)

Spotrebná
daň *
(EUR/rok)

SPOLU (EUR bez DPH)
* - uvádza sa aktuálna sadzba regulovanej položky, v prípade zmeny regulovanej ceny bude táto zohľadnená formou dodatku k platnej zmluve o dodávke plynu
** - pri prepočte DMM na kWh je použitý aktuálny koeficient k 26.8.2013 10,724 kWh / m³
Za univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici
...............................................................
Ing. Ružena Fraňová, kvestorka UMB
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Za dodávateľa
.................................................

Cena
celkom
bez DPH
(EUR)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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Príloha č.2
„Štruktúra spotreby zemného plynu v m³ na UMB v Banskej Bystrici segment VO a SO
v rokoch 2010 až 2012„

Tajovského 40 K1 ČOM 4101458018
2011

2010
Spotreba

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
SPOLU

101 628
89 669
75 231
35 412
11 683
4 479
4 322
1 117
14 806
55 865
60 915
95 710
550 837

DMM

4 500

Skut.DMM

4 452
3 919
3 657
2 377
1 001
232
238
135
1 579
2 913
3 214
3 664
4 452

Spotreba

SPOLU

37 602
31 011
25 011
12 384
5 189
3 538
3 161
2 480
5 754
18 991
22 727
38 817
206 665

96 892
90 035
69 402
24 464
12 096
5 244
4 510
495
6 569
45 274
76 604
83 899
515 484

DMM

4 500

Skut.DMM

3 992
3 963
3 376
1 787
1 288
259
241
56
678
2 630
3 301
3 244
3 992

Spotreba

DMM

2 100

Skut.DMM

1 462
1 443
1 175
759
422
151
116
116
514
996
1 479
1 505
1 505

Spotreba

40 129
33 745
26 930
9 232
4 960
3 439
3 012
2 862
3 725
17 212
31 833
34 946
212 025
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DMM

1 900

Skut.DMM

1 578
1 509
1 265
658
540
139
137
115
150
936
1 372
1 502
1 578

DMM

94 544
97 062
59 993
35 367
10 794
4 343
4 020 4 300
449
2 492
26 605
50 711
72 697
459 077

Komenského 20 ČOM 4100030420
2011

2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Spotreba

2012

Spotreba

Skut.DMM

3 883
4 317
2 975
2 333
644
217
211
171
193
2 108
2 381
3 046
4 317

2012
DMM

39 150
37 907
24 397
14 420
3 836
2 920
2 503 1 700
1 751
2 650
14 715
19 951
26 231
190 431

Skut.DMM

1 583
1 582
1 206
948
216
131
100
131
116
944
915
1 097
1 583
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Tajovského 51 ČOM 4101457481
2011

2010
Spotreba

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
SPOLU

DMM

62 918
51 655
44 499
22 566
10 113
5 294
2 592
1 001
9 882
32 004
35 227
61 663
339 414

3 000

Skut.DMM

2 642
2 388
2 228
1 379
713
237
142
98
783
1 603
1 950
2 515
2 642

2010

SPOLU

DMM

29 564
23 517
18 930
7 676
3 145
1 963
0
0
4 000
14 155
15 205
31 632
149 787
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61 950
56 534
42 545
17 496
10 556
5 737
3 441
1 451
5 654
28 982
47 659
54 491
336 496

DMM

2 800

Skut.DMM

2 560
2 612
2 084
1 176
811
253
240
124
324
1 565
1 969
2 106
2 612

Spotreba

2 000

September/2012

Skut.DMM

1 338
1 324
1 071
556
129
84
0
0
358
746
949
1 395
1 395

Spotreba

28 943
23 992
17 378
5 877
4 045
1 974
2
0
2 315
10 130
16 245
16 777
127 678

DMM

1 600

Skut.DMM

1 299
1 327
995
319
297
80
2
0
117
546
721
712
1 327

2012
DMM

Skut.DMM

60 196
64 381
41 717
24 802
8 504
5 228
2 890 2 800
1 948
4 748
23 567
34 410
49 496
321 887

Tr. SNP 53 ČOM 4101457980
2011

Spotreba

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Spotreba

Spotreba

2 395
2 701
2 002
1 650
398
218
128
150
214
1 537
1 534
1 977
2 701

2012
DMM

Skut.DMM

18 954
20 754
13 087
7 363
3 079
1 821
612 1 200
56
0
6 710
10 489
17 733
100 658

812
1 035
716
490
127
81
50
30
0
448
425
744
4 958
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Tajovského 10 ČOM 4101457868
2011

2010
Spotreba

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
SPOLU

DMM

24 857
20 097
16 672
7 010
1 768
790
547
271
3 593
12 355
13 072
24 104
125 136

1 500

Skut.DMM

1 109
1 059
902
672
281
42
28
27
441
661
876
1 018
1 109

Spotreba

SPOLU

DMM

73 078
59 681
48 962
24 203
6 099
2 813
2 091
1 604
8 194
35 758
38 096
73 608
374 187
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24 187
20 805
15 397
4 559
1 994
771
543
220
772
10 168
17 941
18 564
115 921

DMM

1 300

Skut.DMM

1 119
1 040
779
386
314
38
32
32
47
591
821
852
1 119

Spotreba

4 000

September/2012

Skut.DMM

2 936
2 931
2 456
1 599
772
137
114
123
714
1 882
2 358
2 924
2 936

Spotreba

71 182
60 951
46 280
13 047
6 215
2 928
2 073
1 583
2 432
28 727
56 006
59 705
351 129

DMM

4 000

Skut.DMM

2 984
3 124
2 420
1 063
815
145
148
108
148
1 695
2 329
2 594
3 124

DMM

Skut.DMM

22 869
24 091
13 355
7 470
896
525
557 1 300
57
669
8 697
13 029
21 405
113 620

Ružová ul.13 ČOM 4101457633
2011

2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Spotreba

2012

Spotreba

1 010
1 151
737
556
147
31
32
26
142
563
562
936
1 151

2012
DMM

Skut.DMM

66 704
67 768
38 448
20 010
3 622
2 392
1 171 3 500
1 668
2 509
26 155
39 789
66 226
336 462

2 944
3 174
2 114
1 488
315
138
96
92
184
1 978
1 814
2 876
3 174
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Príloha č.3
„Štruktúra spotreby zemného plynu v m³ na UMB v Banskej Bystrici segment MO
v rokoch 2010 až 2012„

Odberné miesto

číslo OM

2010

2011

2012

4100030404

Kuzmányho 1

laboratória FPV
jedáleň ŠD 1
jedáleň rektorát
kotolňa rektorát
domček FPVaMV
škola FPVaMV

4100031032

18
9 222
2 234
33 444
4 479
38 330

20
8 931
2 347
34 528
3 920
45 795

30
9 496
2 031
38 353
3 746
43 739

M3
M4
M3
M4
M3
M4

Komenského 20

jedáleň ŠD 2

4100030420

0

0

0

M3

škola EF nová

4101450973

67 482

43 188

byt UMB

4101215425

M1

rekreačné zariadenie

4101558262

M2

Tajovského 40
Národná 12

Cesta k
amfiteátru 1
Nám. Ľ. Štúra
29
Litovský
Trnovec 37
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Príloha č. 4
ČESTNÉ PREHLÁSENIE
v zmysle § 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení

......................................................
(uvedie sa miesto a dátum)

Identifikácia uchádzača
Obchodný názov:
Adresa:
IČO:

V súlade s ustanovením § 32 ods. 11 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom
obstarávaní“)
čestne prehlasujeme,
že spĺňame podmienky účasti vo verejnom obstarávaní (§ 26 zákona o verejnom obstarávaní
a podmienky účasti, ktoré verejný obstarávateľ určil v zmysle § 27 - § 30 resp. §31 zákona o verejnom
obstarávaní).

______________________________________________
(pečiatka a podpis oprávnenej osoby záujemcu/uchádzača)
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