
 

      

Výzva na predloženie ponuky 
 

Obec Prenčov, Prenčov 300, 969 73  Prenčov 
 

  
 
 

Záujemcom o kombinovanú zákazku  
na dodanie tovaru a posktnutie služieb  

  
 

Vec: Výzva na predloženie ponuky 
 

Obec Prenčov, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7  ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet 
zákazky  

 

„Elektrickú energia pre obec Prenčov“ 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  
 

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) ZVO:  
 

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa: Obec Prenčov 
Sídlo:        Prenčov 300, 969 73  Prenčov 
Štatutárny zástupca:       Mgr. Alena Ciglanová 
IČO:             00 320 943 
DIČ:               202 110 7396 
IČ DPH:         - 
Tel.:               045 / 672 62 44 
Fax:               - 
E-mail:           prencov@prencov.sk 
Internetová stránka:      www.prencov.sk 
Bankové spojenie:        Prima banka Slovensko a.s. 
Číslo účtu.:                       SK14 5600 0000 0014 0285 7001 
 

2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: 
 

Obec Prenčov, Obecný úrad Prenčov 300, 969 73  Prenčov 
 

3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: 
 

Mgr. Alena Ciglanová 

 

4. Predmet obstarávania: 
 

Zákazka na dodanie tovaru a poskytnutie služieb – dodávka a distribúcia elektrickej energie 
„Elektrická energia pre obec Prenčov” 
CPV kód: 09310000-5  Elektrická energia, 65300000-6 Rozvod elektriny a súvisiace služby 

http://www.prencov.sk/
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5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:  
 

Zmluva o dodávke a distribúcii elektrickej energie 
 
Návrh zmluvy vypracuje uchádzač a priloží ju ako prílohu k svojej ponuke 
  

6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):  
 

Dodávka a distribúcia elektrickej energie do odberných miest verejného obstarávateľa (prehľad 
s priemernou ročnou spotrebou tvorí prílohu č. 1 Výzvy) v období rokov 2020, 2021 a 2022, 
vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie elektrickej energie, a to 
v pásme vysokej tarify (VT), nízkej tarify (NT) a jednotnej tarify (1T) pre 10 odberných miest. 
Predmet dodávky sa požaduje dodávať v kvalite zodpovedávajúcej technickým podmienkam 
prevádzkovateľa distribučnej siete za dodržania platných právnych predpisov SR, technických 
podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre stanovené zmluvné 
obdobie.  
 

7. Predpokladaná hodnota zákazky:   
30 164,65 € bez DPH         (36 197,58 € s DPH)              celé obdobie 2020-2022 

 
10 054,88 € bez DPH a 12 065,86 € s DPH pre obdobie 1 roka 

 

8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky:  
 

Obec Prenčov; katastrálne územie Prenčov 
Odberné miesta v zmysle prílohy č. 1 Výzvy 
 

9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: 

Lehota realizácie diela je verejným obstarávateľom určená na 36 mesiacov (po sebe 
nasledujúcich) od mesiaca nasledujúceho po mesiaci podpisu zmluvy, (t.j. od 1.1.2020). 
 

10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky:  
 

Súťažné podklady k výzve na predloženie ponuky poskytuje verejný obstarávateľ bez úhrady – 
sú súčasťou Výzvy. 
 

11. Financovanie predmetu zákazky:  
 

Predmet zákazky sa bude financovať z rozpočtu obce Prenčov. 
 

Úhrada za dodávku a distribúciu elektrickej energie bude vykonaná na základe vyúčtovania 
spotreby jednotlivých odberných miest za kalendárny rok, pričom dodávateľovi budú 
v pravidelných mesačných splátkach uhrádzané preddavkové platby, ktoré budú vopred 
stanovené pri podpise zmluvy a budú sa odvíjať so skutočnej spotreby na základe ročného 
vyúčtovania.  
 

12. Lehota na predloženie ponuky:  
 

Lehota na predloženie ponúk uplynie v piatok, 13. decembra 2019 o 10.00 hod. 
 

Ponuky predložené po uplynutí tejto lehoty budú uchádzačom vrátené neotvorené.  
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13. Spôsob predloženia ponuky:   
 

Uchádzač predkladá písomnú ponuku v uzavretom obale osobne alebo poštovou zásielkou.  
Čas určený na odovzdanie ponúk je od 8.00 h do 14.00 h v pracovných dňoch.  
Obálka ponuky musí byť označená: „SÚŤAŽ – PONUKA - NEOTVÁRAŤ“ a heslom súťaže 
„ELEKTRINA“  
 

Vonkajší obal musí obsahovať nasledujúce údaje:  
- adresu určenú na doručenie ponuky 
- adresu uchádzača 
- označenie, heslo 
 

Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku.  
 

Adresa pre doručenie ponuky: 
Názov:  Obec Prenčov 
Sídlo:  Prenčov 300 
PSČ  969 73 
Miestnosť: podateľňa Obecného úradu 
 

V prípade, že ponuka bude doručená osobne, príjemca písomne potvrdí jej prijatie. Potvrdenie o 
prevzatí príjemca potvrdí na doklad, kde tento musí obsahovať názov a sídlo uchádzača, názov 
a sídlo verejného obstarávateľa a názov zákazky (doklad vystavuje príjemca ponuky). 
 

V prípade doručenia cenovej ponuky poštovou zásielkou alebo kuriérom musí byť doručená v 
stanovenom čase, pričom sa do úvahy neberie dátum jej odoslania. 

 

14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   
ponúk:  
 

Pri vyhodnocovaní ponúk sa postupuje podľa kritéria - najnižšia cena. 
Druhú kritérium, ktoré bude pri vyhodnocovaní zohľadňované je vybavenie a riešenie prípadných 
porúch na odbernom mieste (postup, rýchlosť a pod.)  
 

Ponuky, ktoré splnia podmienky účasti stanovené v tejto výzve budú vyhodnotené podľa výšky 
celkovej navrhnutej ceny, na základe ktorej bude zostavené zostupné poradie všetkých 
hodnotených ponúk. Ponuka s najnižšou celkovou navrhovanou cenou bude zaradená na prvé 
miesto poradia, ďalšie ponuky budú zoradené vzostupnom poradí, pričom ponuka s najvyššou 
celkovou navrhovanou cenou bude zaradená na posledné miesto. Následne bude uplatnené 
kritérium č. 2. 
 
Uchádzač vo svojej cenovej ponuke uvádza ponúkanú cenu v jednotlivých sadzbách 
uvedených v prílohe č. 1 Výzvy pre odberné miesta, ako aj všetky náklady súvisiace 
s dodávkou a distribúciou elektrickej energie pre odberné miesto, ktoré tvoria celkové 
náklady vyúčtovania dodávky a distribúcie elektrickej energie za rok.  

 

15. Pokyny na zostavenie ponuky:   
 

Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenia vo vzťahu k požadovanému predmetu 
zákazky. Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v 
slovenskom jazyku, v písomnej forme a to písacím strojom, tlačiarňou počítača a perom s 
nezmazateľným atramentom, pevne zviazané napr. v hrebeňovej väzbe. 
 

Ponuka musí obsahovať:  
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a) súpis dokladov, dokumentov a potvrdení s uvedením počtu listov a príloh ponuky (obsah 
ponuky); súpis bude podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi uchádzača (s uvedením jeho 
mena, priezviska a funkcie, dátumom podpísania ponuky, odtlačkom pečiatky uchádzača) 
oprávneným/mi konať v záväzkových vzťahoch (prípadne štatutárnymi zástupcami uchádzača, 
ktorí sú oprávnení konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok v závislosti od 
úpravy konania menom spoločnosti vo výpise v Obchodnom registri alebo inom obdobnom 
registri,  
b) identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny): 
obchodný názov, sídlo alebo miesto podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho 
zástupcu (štatutárnych zástupcov) uchádzača, IČO, IČ DPH, DIČ, bankové spojenie, číslo 
bankového účtu, kontaktnú osobu, kontaktné telefónne číslo, číslo faxu, e-mail, internetová 
adresa,  
c) vyplnené vyhlásenie uchádzača podľa vzoru uvedeného v prílohe č. 2 tejto Výzvy;  
d) vyplnený návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk podľa prílohy č. 3 tejto Výzvy; 
určenie celkovej ceny predmetu zákazky,  
e) podpísaný návrh zmluvy Návrh zmluvy musí byť podpísaný štatutárnym/mi zástupcom/mi 
uchádzača oprávneným/mi konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok 
(prípadne všetkými štatutárnymi zástupcami uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v mene 
uchádzača v záväzkových vzťahoch navonok), v závislosti od úpravy konania menom spoločnosti 
vo výpise v Obchodnom registri alebo inom obdobnom registri,  

  

Uchádzač vo svojej cenovej ponuke uvádza ponúkanú cenu v jednotlivých sadzbách uvedených 
v prílohe č. 1 Výzvy pre odberné miesta, ako aj všetky náklady súvisiace s dodávkou a distribúciou 
elektrickej energie pre odberné miesto, ktoré tvoria celkové náklady vyúčtovania dodávky 
a distribúcie elektrickej energie za rok. 
 
Zároveň vo svojej ponuke popíše postup riešenia porúch na odbernom mieste a na základe 
svojich skúseností uvedie aj odhadovaný čas vyriešenia poruchy. 
 

16. Otváranie ponúk:  
 

Piatok, 13. december 2019 o 10.00 hod., obecný úrad Prenčov, kancelária starostky obce 
 

Verejné otváranie ponúk sa uskutoční dňa 13. decembra 2019 o 10.00 hod. na adrese Obec 
Prenčov, Obecný úrad Prenčov 300, 969 73  Prenčov. 
 

17. Postup pri otváraní ponúk:  
 

Na otváraní ponúk sa môžu zúčastniť iba oprávnení uchádzači, teda tí, ktorí predložili ponuku.  
Na otváraní ponúk môže byť uchádzač zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom 
štatutárneho orgánu uchádzača alebo osobou splnomocnenou uchádzačom na jeho 
zastupovanie.  
Uchádzač sa preukáže preukazom totožnosti, poverený zástupca uchádzača preukazom 
totožnosti a plnou mocou na zastupovanie.  

 

18. Lehota viazanosti ponúk:  
 

Lehota viazanosti ponúk uplynie 31. 01. 2020  
 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade potreby predĺžiť stanovenú lehotu viazanosti 
ponúk. Verejný obstarávateľ upovedomí uchádzačov o predĺžení lehoty viazanosti ponúk podľa 
ZoVO. 
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19. Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi:  
 

Mgr. Dominika  Ečeková, odborná referentka 
telefonický kontakt: 045 / 672 62 44 alebo 0911 482 204 
e-mail:   ecekova.ocu@prencov.sk  
 

20. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: 
 

Výzva a výkaz výmer vo formátoch word a excel budú poskytnuté mailom na určenú adresu 
uchádzača v prípade, ak uchádzač o dokumenty požiada mailom na adrese 
ecekova.ocu@prencov.sk; v žiadosti musí byť uvedené obchodné meno, sídlo alebo miesto 
podnikania, e-mailová adresa určená na komunikáciu, číslo telefónu a meno osoby určenej na 
komunikáciu.  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa 
podstatne zmenia okolnosti, za ktorých sa postup zadávania zákazky vyhlásil a nebolo možné 
ich predvídať.  
Verejný obstarávateľ si oprávnenie na uskutočňovanie stavebných prác uchádzačov overí vo 
verejne prístupných registroch na internete (v obchodnom registri, v živnostenskom registri, príp. 
v zozname podnikateľov vedenom UVO). V prípade potreby víťazný uchádzač predloží na 
požiadanie verejného obstarávateľa doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce (u 
právnických osôb výpis z obchodného registra, u fyzických osôb výpis zo živnostenského 
registra).  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť verejné obstarávanie podľa zákona o verejnom 
obstarávaní. 

 
S úctou,  
 

..........................................................  
Prenčov, 27. 11. 2019               Mgr. Alena Ciglanová 
 
 

Prílohy:  
Príloha č. 1 – špecifikácia predmetu obstarávania  
Príloha č. 2 – vzor Vyhlásenie uchádzača 
Príloha č. 4 – vzor Návrh na plnenie kritérií 
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Príloha č. 1 
Špecifikácia predmetu obstarávania 

 

p.č. č. OM EIC 
Aktuálna 
sadzba 

istič A 
Priemerná ročná spotreba  

v kWh 

VT NT 1T 

1 6103185 24ZSS6103185000I 
C4 

dvojpásmová 
sadzba 

3x10 – 
3x25 

0 8 - 

2 6218868 24ZSS6218868000I 
C1 

jednopásmová 
sadzba 

3x10 – 
3x25 

- - 2 810 

3 6304625 24ZSS6304625000S 
C1 

jednopásmová 
sadzba 

3x10 – 
3x25 

- - 1 

4 6218852 24ZSS6218852000H 
C10 sadzba 
pre verejné 
osvetlenie 

3x32 – 
3x40 

- - 12 593 

5 6218869 24ZSS6218869000D 
C2 

jednopásmová 
sadzba 

3x32 – 
3x40 

- - 14 462 

6 6218865 24ZSS6218865000X 
C4 

dvojpsmová 
sadzba 

3x25 – 
3x63 

6 227 4 075 - 

7 6218859 24ZSS6218859000J 
C10 sadzba 
pre verejné 
osvetlenie 

3x20 – 
3x25  

- - 6 128 

8 6218873 24ZSS62188730000 
C1 

jednopásmová 
sadzba 

3x10 – 
3x25 

- - 9 148 

9 6218860 24ZSS6218860000L 
C1 

jednopásmová 
sadzba 

3x25 – 
3x63 

- - 14 

10 6301803 24ZSS6301803000N 
C1 

jednopásmová 
sadzba 

3x10 – 
3x25 

- - 4 213 
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Príloha č. 2 
 

V y h l á s e n i e 
o súhlase s podmienkami súťaže 

 
 
 
 
Uchádzač : ............................................................................................. 
 
 
 

1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže na predmet zákazky Senior Park 
Prenčov - prístavba, ktoré určil verejný obstarávateľ vo Výzve na predkladanie ponúk. 
 

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.  
 

3. Vyhlasujeme, že pri realizácii diela použijeme všetky materiály, tovary, pracovné a technologické 
postupy minimálne v súlade s kvalitatívnymi parametrami, ktoré sú určené v projektovej 
dokumentácii a vo výkaze výmer.  

 
4. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s 

týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 122/2013 
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 
 
 
 
 

Dátum: .........................................  
 
 
 
 

Podpis: ............................................ 
                                                       
                                                          vypísať meno, priezvisko a funkciu 
                                                               oprávnenej osoby uchádzača 
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Príloha č. 3 
 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria – najnižšej ceny 
 
 
NÁZOV ZÁKAZKY: 

„Elektrickú energia pre obec Prenčov“ 

 
Uchádzač uvedie číselné hodnoty svojho návrhu do nižšie uvedenej tabuľky. 

 
 
 
 
Obchodné meno a sídlo uchádzača: 
 
 
 
 
 
 
 

 Cena bez DPH Sadzba DPH 
Cena celkom 
(vrátane DPH) 

Celková cena za 
predmet zákazky 

   

 
 
Údaje uvedené v tabuľke budú zverejnené pri otváraní ponúk. 
 
 
 
Cenu uvedenú inde v ponuke, pokiaľ bude iná ako v tejto tabuľke, bude verejný obstarávateľ považovať 
za výsledok matematickej chyby. 
 
Prehlásenie uchádzača: 
Uvedená cena je konečná cena za kompletné dodanie predmetu zákazky. 
 
 
Miesto a dátum : 
 
 
 
                                                      podpis štatutárneho zástupcu uchádzača 
 
 
 


