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POLIKLINIKA SABINOV, n. o. 

ul. SNP č. 1, 083 01  Sabinov 
 
 

 

 

                                                                                  ČEZ Slovensko, s. r. o 

                                                                                  Mlynské Nivy 48 

                                                                                  821 09 Bratislava                                                                                   

 
 

 

Váš list číslo / zo dňa  Naša značka  Vybavuje/  Miesto/Dátum 

          1816 /2015                    Zvoľanská                     Sabinov/ 21.10.2015  

 

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky.  

Z pozície verejného obstarávateľa Vás vyzývam na predloženie ponuky 

v rámci zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.  

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení. 

Názov predmetu zákazky: 

Dodávka zemného plynu pre Polikliniku Sabinov n.o.  

Predmetom zákazky je pravidelná opakovaná dodávka zemného plynu 

v predpokladanom množstve 400 000 kWh vrátane prevzatia zodpovednosti 

za odchýlku a zabezpečenie jeho distribúcie počas trvania zmluvy pre jedno 

odberné miesto verejného obstarávateľa: 

OM: 4101457851 budova Polikliniky Sabinov ,n.o., SNP 1, tarifa M4 

V predmete zákazky požadujeme dodávať zemný plyn v kvalite 

zodpovedajúcej technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku 

prevádzkovateľa distribučnej siete za dodržania platných právnych 

predpisov SR pre stanovené zmluvné obdobie do uvedeného odberného 

miesta. 

 Číselný kód pre hlavný predmet a doplňujúce predmety z Hlavného 

slovníka, prípadne alfanumerický kód z Doplnkového slovníka Spoločného 

slovníka obstarávania (CPV/SSO) 

Hlavný predmet : Hlavný slovník: 

CPV: 09123000-7 – zemný plyn 

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je maximálne 14 700 € bez DPH 

/ vrátane spotrebnej dane. /   
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Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

 

Názov organizácie:  Poliklinika Sabinov, n. o. 

Sídlo organizácie:   SNP 1, 08301 Sabinov 

IČO:     37 886 827 

DIČ:    2022024345 

IČ DPH:                              SK2022024345 

Kontaktná osoba:   Ing. Miroslav Čekan - riaditeľ 

Telefón:    +421517739745 

Fax:                                  +421517739708 

elektronická pošta:   poliklisabi@stonline.sk 

 

 

Termín plnenia predmetu zákazky: 

01.01.2016 -31.12.2016 

 

Miesto plnenia predmetu zákazky: 

Poliklinika Sabinov, n. o., SNP 1, 08301 Sabinov. 

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: 

Verejný obstarávateľ požaduje vypracovanie cenovej ponuky na celý 

predmet zákazky. 

 

Možnosť predloženia variantných riešení: 

Nie je možné predložiť variantné riešenie. 

 

 

Zdroj finančných prostriedkov 

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných finančných prostriedkov 

verejného obstarávateľa. 

Faktúry budú vystavené dodávateľom a doručené odberateľovi do sídla 

odberateľa v papierovej forme. Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti 

v zmysle platných zákonov SR. Cena za dodávku zemného plynu bude 

fakturovaná zálohovo počas celého zmluvného obdobia jeden krát 

mesačne/ t.j. 12 krát ročne / pomernou časťou z celkovej sumy / a jeden krát 

ročne bude vyúčtovaná spotreba zemného plynu. 

mailto:poliklisabi@stonline.sk
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Splatnosť mesačných zálohových a ročnej vyúčtovacej faktúry v 20.deň 

mesiaca nasledujúceho po období za ktorý došlo k fakturácii. 

Dohodnutá cena môže byť zmenená iba v prípadoch vyplývajúcich zo 

zmien všeobecne záväzných právnych predpisov alebo rozhodnutím URSO.  

  

Požadovaný obsah ponuky: 

Požaduje sa predloženie nasledovných dokladov a dokumentov: 

 

identifikačné údaje uchádzača 

požaduje sa predloženie ponuky, a to spôsobom predloženia cenovej 

ponuky na celý predmet zákazky v minimálnom rozsahu stanovenou 

požadovanou špecifikáciou - opisom predmetu zákazky 

 

Mena a ceny uvádzané v ponuke 

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena za poskytovanie predmetu 

zákazky, uvedená v ponuke, bude vyjadrená v eurách. Navrhovaná 

zmluvná cena musí obsahovať cenu za celý požadovaný predmet zákazky 

teda služby obchodníka / komodita + fixná mesačná sadzba /, distribúcia, 

preprava a spotrebná daň.  

Verejný obstarávateľ je platcom DPH. 

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), 

navrhovanú zmluvnú cenu uvedie v zložení: 

navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH, 

sadzba DPH a výška DPH, 

navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH. 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu 

celkom. Skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, uvedie v ponuke. 

 

Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní 

Doklad o oprávnení vykonávať práce alebo poskytovať službu v oblasti 

dodávky plynu v súlade s § 26 pís. 1/ ods. f / zákona č.25/2006 z.z. 

o verejnom obstarávaní. 

 

 

 

Vyhotovenie ponuky 

Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme. Uchádzač môže predložiť iba 

jednu ponuku. 

Náklady na ponuku 

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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Lehota na predloženie ponuky a označenie ponuky: 

Lehota na predloženie ponuky:   06.11.2015 do 13:30 hod.     

Adresa, na ktorú majú byť ponuky doručené: 

Poliklinika Sabinov, n. o., SNP 1, 08301 Sabinov 

 

Obal ponuky musí obsahovať: 

- adresu verejného obstarávateľa 

- adresu uchádzača ( obchodné meno a sídlo) 

- označenie heslom: „NEOTVÁRAŤ – spracovanie dokumentácie VO 

 

Miesto predkladania ponúk: 

 

Ponuky je možné doručiť poštovou zásielkou v lehote na predkladanie 

ponúk, alebo osobne na sekretariát verejného obstarávateľa, pričom za deň 

doručenia sa považuje deň doručenia verejnému obstarávateľovi. 

Kritérium na vyhodnotenie prieskumu trhu: 

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk     „Najnižšia cena“. 

Cena musí byť uchádzačom uvedená ako celková cena predmetu zákazky. 

V ponukách uchádzačov, ktorí sú platcami DPH bude vyhodnocovaná 

celková cena predmetu zákazky vrátane DPH, v eurách.  

V ponukách uchádzačov, ktorí nie sú platcami DPH bude vyhodnocovaná 

celková cena predmetu zákazky v eurách.  
 

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk s prieskumu trhu 

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk sa uskutoční 

dňa  06.11.2015 o 14:00 hod na Poliklinike Sabinov, n .o. 

 

Lehota oznámenia výsledku vyhodnotenia ponúk uchádzačom 

 

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne pošle všetkým 

uchádzačom oznámenie o výsledku vyhodnotenie ponúk. Úspešnému 

uchádzačovi oznámi, že prijíma jeho ponuku a následne s ním uzavrie 

zmluvu, ostatným pošle oznámenie, že neuspeli.  V oznámení budú uvedené 
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dôvody, pre ktoré ich ponuka nebola prijatá. Oznámenia o výsledku pošle  

obstarávateľ všetkým uchádzačom súčasne.  

Hodnotenie ponúk:  

Vyhodnotenie ponúk bude vykonané verejným obstarávateľom menovanou 

komisiou. 

Do hodnotenia ponúk budú zaradené len také ponuky, ktoré splnili všetky 

požiadavky uvedené vo výzve na predloženie ponuky.  

Hodnotenie ponúk bude vykonané tak, že bude zostavené vzostupné 

poradie všetkých ponúk, ktoré neboli z vyhodnocovania vylúčené, podľa 

kritéria – „najnižšia cena“. Pri uchádzačoch, ktorí nie sú platcami DPH bude 

hodnotená celková cena zákazky, pri uchádzačoch, ktorí sú platcami DPH 

bude hodnotená celková cena zákazky vrátane DPH. 

Úspešný bude uchádzač, ktorý navrhne najnižšiu celkovú cenu za predmet 

zákazky v € a bude akceptovať zálohové platby. 

Ostané ponuky budú vyhodnotené ako neúspešné. 

S uchádzačom, ktorý splní podmienky stanovené v tejto výzve podľa 

uvedených kritérii a zároveň ponúkne verejnému obstarávateľovi najnižšiu 

celkovú cenu za predmet zákazky, verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu 

o dodávke zemného plynu na rok 2016. 

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 

Ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto Výzve. 

Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením 

ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému 

obstarávateľovi.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených 

súťažných ponúk, ak budú neregulárne alebo inak neprijateľné alebo 

presiahnu finančné možnosti verejného obstarávateľa. Predloženie cenovej 

ponuky uchádzačom nezaväzuje verejného obstarávateľa uzatvoriť zmluvu 

na predmetnú zákazku.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie. 

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho 

uchádzača pri postupe zadávania zákazky podľa § 9 ods. 9 nie je možné 

podať námietky v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní. 

 

 S pozdravom 

 

 

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

 Ing. Miroslav Čekan 

 riaditeľ 
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