REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V NOVÝCH ZÁMKOCH
Slovenská ul. č. 13, 940 30 Nové Zámky, IČO 17336121
e-mail: ruvznz@uvzsr.sk, web: www.ruvznz.sk

VÝZVA
NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY
pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), ktorým je Regionálny úrad
verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch, Slovenská č. 13, 940 30 Nové Zámky, týmto žiada o
predloženie ponuky pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou v zmysle § 117 ZVO na predmet zákazky:

„Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie zemného plynu”
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:
Názov organizácie:
Zastúpený:
IČO:
Sídlo organizácie:
Kontaktná osoba:
Tel:
e-mail:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch
MUDr. Juraj Benko, generálny tajomník služobného úradu
17336121
Slovenská č. 13, 940 30 Nové Zámky
Ing. Henrieta Kováčová, vedúca odd. HTČ
0903 476 762
ruvznz@uvzsr.sk

2. Špecifikácia predmetu zákazky
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu, skoordinovanie a zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu
resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa
distribučnej sústavy, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 12 mesiacov, počnúc dňom
01.01.2022 o 00:00 hodine na základe podmienok stanovených v bode 8. tejto výzvy na predkladanie ponúk.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v bode 8. tejto výzvy na predkladanie ponúk.
3. Miesto a termín plnenia predmetu zákazky:
Miesto dodania: Odberné miesto verejného obstarávateľa (uvedené v bode 8.1. tejto výzvy)
Termín plnenia: od 01.01.2022 o 0:00 hod. do 31.12.2022 o 24:00 hod.
4. Spôsob, platnosť a lehota na predloženie cenovej ponuky:
4.1. Cenové ponuky žiada verejný obstarávateľ predložiť elektronicky na e-mailovú adresu: ruvznz@uvzsr.sk
označené heslom „CP – dodávka plynu“ vo forme podľa Prílohy č. 1.
4.2. Celá ponuka musí byť vyhotovená v štátnom jazyku.
4.3. Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať v mene
uchádzača.
4.4. Všetky doklady v zmysle tohto bodu sa predkladajú vo formáte PDF (scan).
4.5. Platnosť cenovej ponuky: do 30.11.2021.
4.5. Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa: 15.11.2021 o 12,00 hod.
5. Komplexnosť dodávky:
Predmet zákazky sa nedelí na časti. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
6. Typ zmluvy:
Výsledkom verejného obstarávania bude uzatvorenie zmluvy o dodávke zemného plynu s prevzatím
zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie plynu a súvisiacich sieťových služieb podľa § 269 ods. 2
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, na obdobie 12 mesiacov odo dňa
nadobudnutia jej účinnosti, s lehotou plnenia počnúc dňom 01.01.2022 o 00:00 hodine. Vypracovanie zmluvy

zabezpečí úspešný uchádzač. Súčasťou súťažných podkladov sú minimálne zmluvné podmienky, ktoré musia
byť súčasťou zmluvy a ktorú uzatvorí verejný obstarávateľ s úspešným uchádzačom po prijatí ponuky. Ostatné
zmluvné podmienky sa upravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Zmluva nesmie byť
v rozpore s touto Výzvou a ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
7. Zatriedenie zákazky podľa kódov CPV:
09123000-7 - Zemný plyn
65200000-5 - Rozvod plynu a súvisiace služby
8. Podrobný opis predmetu zákazky:
8.1. Predmet zákazky tvorí dodávka zemného plynu, skoordinovanie a zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu
resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa
distribučnej sústavy vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 12 mesiacov, s lehotou plnenia počnúc
dňom 01.01.2022 o 00:00 hodine, pre verejného obstarávateľa na základe podmienok stanovených v tejto výzve
na predkladanie ponúk v nasledovných predpokladaných množstvách pre odberné miesto verejného
obstarávateľa:
Odberné miesto
(názov, adresa)

Predpokladaný
objem odberu
(kWh)

ČOM

POD kód

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so
sídlom v Nových Zámkoch, Slovenská č. 13,
940 30 Nové Zámky

270 000

0002015057

SKSPPDIS000210203713

8.2. Interval – rozpätie skutočne odobratého množstva zemného plynu bez uplatnenia sankcií zo strany
uchádzača je +/- 10 %, t.j. od 90 % do 110 % zo súčtu zazmluvneného množstva zemného plynu.
8.3. Dodávka zemného plynu vrátane prepravy, distribúcie a služieb spojených s dodávkou plynu musí
zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku a musí byť v súlade s platnými právnymi
predpismi SR (zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike v aktuálnom znení, vyhláška ÚRSO č. 423/2013 Z.z., ktorou
sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá
pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom).
8.4. Uchádzač zahrnie do ponúknutej ceny za zemný plyn všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru – cenu za
predpokladané množstvo odberu zemného plynu vrátane nákladov za služby súvisiace s prepravou, dodávkou
a distribúciou zemného plynu, nákladov spojených so zodpovednosťou za odchýlku, spotrebnej dane a dane
z pridanej hodnoty a nebude odberateľovi účtovať žiadne ďalšie poplatky.
8.5. Množstvo predpokladaného objemu odberu sa dodávateľ zaväzuje bez prerušenia dodávať odberateľovi,
pričom celkový predpokladaný objem odberu je určený podľa spotreby odberateľa v minulých obdobiach.
8.6. Dodávateľ garantuje pravidelnú dodávku zemného plynu pre odberné miesto odberateľa, vrátane prevzatia
zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie služieb súvisiacich s prepravou a distribúciou do odberného miesta
v kvalite zemného plynu zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete.
8.7. Cenu za regulované služby bude dodávateľ fakturovať podľa aktuálnych cenových rozhodnutí ÚRSO,
platných a účinných v čase dodania plnení.
8.8. Dodávateľ zabezpečí všetky úkony s prípadným procesom zmeny dodávateľa zemného plynu.
8.9. Dodávateľ je povinný zabezpečiť dodávku zemného plynu aj v prípade, ak by došlo k predčasnému
ukončeniu zmluvného vzťahu a to do doby, kým nebude zabezpečený prechod plnenia plynule na ďalšieho
dodávateľa. Odpojenie od zdroja zemného plynu sa vylučuje.
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8.10. Verejný obstarávateľ požaduje spracovať cenovú ponuku na celý rozsah predmetu zákazky podľa bodu 8.1.
9. Predpokladaná hodnota zákazky: 15 120,- € (bez DPH)
10. Podmienky účasti uchádzačov:
10.1. Podmienka účasti týkajúca sa osobného postavenia uvedená v § 32 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – je
oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu
zákazky. Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač
preukáže čestným vyhlásením v zmysle Prílohy č. 2.
10.2. Podmienka účasti týkajúca sa osobného postavenia uvedená v § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – nemá
uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v
štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti
uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní overí na verejne dostupných
portáloch Obchodného registra alebo Živnostenského registra, resp. iného relevantného registra.
11. Podmienky financovania predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov verejného obstarávateľa.
12. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia celková cena s DPH na celý predmet zákazky.
13. Dôvody na zrušenie verejného obstarávania:
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky, ak:
• nebude predložená ani jedna ponuka,
• ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám,
• sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.
14. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
14.1. Všetkým uchádzačom oznámi verejný obstarávateľ úspešnosť alebo neúspešnosť ich ponuky. Úspešného
uchádzača vyzve na predloženie zmluvy v stanovenej lehote.
14.2. Platnosť zmluvy je stanovená podpisom oboch zmluvných strán. Zmluva nadobudne účinnosť nasledujúci
deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (www.crz.gov.sk).
14.3. Verejný obstarávateľ nesmie uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32
ods. 1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v jeho aktuálnom znení, alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona č.
343/2015 Z.z.
14.4. Ku podpisu zmluvy verejný obstarávateľ požaduje od úspešného uchádzača predložiť aktuálny doklad
(originál alebo overenú kópiu), na základe ktorého je úspešný uchádzač oprávnený na dodanie predmetu
zákazky.
Prílohy:
1. Cenová ponuka
2. Čestné vyhlásenie
V Nových Zámkoch dňa 26.10.2021

.............................................
MUDr. Juraj Benko
generálny tajomník služobného úradu
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Príloha č. 1

Cenová ponuka na predmet zákazky:
„Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie zemného plynu”
od 01.01.2022 do 31.12.2022
Verejný obstarávateľ: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nových Zámkoch
Obchodné meno predkladateľa ponuky: .................................................................................................
Sídlo predkladateľa ponuky: ...................................................................................................................
IČO predkladateľa ponuky: ......................................................................................................................
E-mail predkladateľa ponuky: ...................................................................................................................
Telefonický kontakt predkladateľa ponuky: ...............................................................................................
Meno a priezvisko osoby, ktorý cenovú ponuku vypracovala: ...................................................................
Dátum vypracovania ponuky: .....................................................................................................................
Lehota platnosti ponuky: ........................... (minimálne do 30.11.2021)

Por.
č.

Odberné miesto:

Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Nových
Zámkoch

POD kód:

SKSPPDIS000210203713

1.

Predpokladaná ročná spotreba v kWh

2.

Cena za dodávku plynu za 1 kWh bez DPH

3.

Cena spolu za pred. mn. bez DPH (r.1 x r. 2)

4.

Ostatné poplatky:

5.

cena za prepravu plynu

6.

cena za distribúciu plynu

7.

spotrebná daň

8.

ďalšie poplatky (uviesť aké ..........................)

9.

Cena za celý predmet zákazky bez DPH

10.

DPH

11.

Cena za celý predmet zákazky s DPH

270 000

fixná
sadzba
cena za 1 kWh
mesač. v € v € bez DPH

cena za pred.
mn. v € bez
DPH:

............................................................
meno, priezvisko, titul a podpis
štatutárneho zástupcu

(osoby oprávnenej konať v mene uchádzača)

a pečiatka uchádzača
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Príloha č. 2

Čestné vyhlásenie
v zmysle § 32 ods. 2 písm. f) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predmet obstarávania:
„Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie zemného plynu”
Uchádzač: ............................................................................................................................................
(obchodné meno, sídlo)
týmto čestne vyhlasujem, že ku dňu lehoty na predkladanie ponúk spĺňam podmienku účasti v zmysle
§ 32 ods., 1 písm. f) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov – nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo
obvyklého pobytu.

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

....................................................
podpis a pečiatka uchádzača
(v súlade so zápisom v obchodnom
registri, resp. v živnostenskom registri)
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