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ÚVODNÉ USTANOVENIA
Predložením ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad akceptuje podmienky verejného
obstarávateľa ako výlučné podmienky tejto verejnej súťaže.
Od uchádzačov sa očakáva, že si dôkladne preskúmajú oznámenie o vyhlásení verejnej súťaže ako aj
súťažné podklady a budú dodržiavať všetky pokyny, formuláre, zmluvné ustanovenia a špecifikácie v nich
obsiahnuté. Predloženie ponuky neobsahujúcej všetky požadované údaje, doklady a dokumenty alebo
predloženie ponuky, ktorá nedostatočne zodpovedá súťažným podkladom do stanoveného termínu predkladania
ponúk bude mať za následok vylúčenie ponuky.
Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval súťažné podklady, všetky doplnky k
súťažným podkladom vydané v priebehu súťaže a taktiež aby si obstaral spoľahlivé informácie súvisiace so
všetkými podmienkami a záväzkami, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu a charakter ponuky
alebo realizáciu diela. V prípade, že uchádzač bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na
zmenu ponukovej ceny z dôvodu chýb a opomenutí jeho predtým uvedených povinností.
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Časť I.
Všeobecné informácie
1. Identifikácia obstarávateľa
Názov obstarávateľa: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Sídlo organizácie: Revolučná 595, 031 05 liptovský Mikuláš
Štatutárny zástupca: Ing. Rudolf Urbanovič, predseda predstavenstva
Ing. Marián Lesanský, člen predstavenstva
IČO: 36672441
IČ DPH: SK2022236557
Zápis OR: Okresný súd Žilina, Oddiel Sa, Vložka č. 1054/L
Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Ing. Anna Volajová
Tel.: 044 /5437727
E-mail: anna_volajova@lvsas.sk
Mobilný telefón: 0908 916 592
2. Predmet zákazky
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Názov predmetu zákazky: Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku
2017 – 2018
Opis predmetu zákazky:
Opis predmetu sa nachádza v sekcii C týchto súťažných podkladov (ďalej SP)
Predpokladaná hodnota zákazky: 1 000 000,00 €
Kód spoločného slovníka obstarávania (CPV):
093 10 000-5 Elektrická energia
3. Zdroje finančných prostriedkov

3.1.

Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov
4. Časový harmonogram verejnej súťaže
Por. Míľnik
číslo

Dátum

3.1

Zverejnenie predbežného oznámenia v Úradnom
vestníku EU

3.12.2015

3.2

Zverejnenie predbežného oznámenia vo Vestníku
verejného obstarávania

4.12.2015

3.3

Odoslanie oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania publikačnému úradu EU

18.2.2016

3.4

Odoslanie oznámenia o vyhlásení verejného
obstarávania do vestníka verejného obstarávania

18.2.2016

3.5

Lehota na doručenie žiadosti o vysvetlenie
súťažných podkladov

18.3.2016

3.6

Lehota na oznámenie vysvetlenia súťažných
podkladov a doplnenie informácií uvedených v
súťažných podkladoch

24.3.2016
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3.7

Obhliadka stavby

1.3.2016

8.00 hod.

3.8

Lehota na vyžiadanie súťažných podkladov

30.3.2016

do 10.00 hod

3.9

Lehota na predkladanie ponúk

30.3.2016

do 10.00 hod

3.10

Dátum otvárania ponúk

30.3.2016

13.00 hod.

3.11

Lehota viazanosti ponúk

30.9.2016

5. Kompletnosť dodávky
5.1.
5.2.

Predmet zákazky je nedeliteľný
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. Ponuka predložená len na časť zákazky
bude z ďalšieho vyhodnocovania vylúčená.

6. Miesto a termín dodávky
Predmet zákazky bude dodávaný do objektov Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Tabuľka č. 1 nachádzajúca sa v 2. časti týchto súťažných podkladov
6.2. Termín dodávky od 00.00 hod 01.01.2017 do 24.00 hod 24.00 hod. 21.12.2018
6.1.

7. Uchádzač
7.1.

7.2.
7.3.

7.4.

7.5.

7.6.
7.7.

Uchádzač na účely zákona o verejnom obstarávaní je fyzická osoba, právnická osoba
alebo skupina takýchto osôb, ktorá na trhu dodáva tovar, uskutočňuje stavebné práce
alebo poskytuje službu a predložila ponuku
Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo
politické hnutie sa verejnej súťaže nemôže zúčastniť.
Ponuku môže predložiť aj skupina dodávateľov podľa § 31 ods.1 zákona o verejnom
obstarávaní. V takomto prípade je skupina dodávateľov povinná predložiť doklad
podpísaný všetkými členmi skupiny dodávateľov splnomocňujúci vedúceho člena
skupiny konať v mene ostatných členov skupiny v rámci tejto súťaže. Skupina
dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 26 zákona o verejnom
obstarávaní za každého člena skupiny osobitne a podľa §27 a § 28 zákona o verejnom
obstarávaní spoločne.
V prípade prijatia ponuky skupiny dodávateľov sa vyžaduje, aby skupina pred
podpisom Zmluvy o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za
odchýlku uzatvorila a predložila obstarávateľovi zmluvu v súlade s platnými predpismi
Slovenskej republiky a acquis communautaire (napr. § 829 zákona č. 40/1964 Z.z.
Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov), ktorá bude zaväzovať zmluvné
strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči objednávateľovi, vzniknuté pri
realizácii predmetu zákazky.
Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom
postupe zadávania zákazky aj členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
Obstarávateľ vylúči ponuku, ktorá bude predložená v rozpore s týmto ustanovením.
Ďalej v súťažných podkladoch platí pre skupinu dodávateľov zastúpenú vedúcim
členom skupiny všetko, čo je uvedené pre pojem uchádzač.
Ak ponuku predloží uchádzač po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, bude mu táto
vrátená neotvorená.
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8. Variantné riešenie
8.1.

Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky bude aj variantné
riešenie, toto nebude zaradené do vyhodnocovania a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo
predložené.
9. Platnosť ponuky

9.1. Ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 3.11.
9.2. V prípade uplatnenia revíznych postupov, ktoré by mali za následok predĺženie lehoty

viazanosti ponúk, obstarávateľ oznámi uchádzačom zmenu termínu lehoty viazanosti.
10. Náklady na ponuku
10.1. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez

akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa bez ohľadu na výsledok
verejného obstarávania.
10.2. Ponuky doručené obstarávateľovi na adresu sídla obstarávateľa uvedenú v bode 1 a
predložené v lehote na predkladanie ponúk sa počas plynutia lehoty viazanosti ponúk
a ani po jej uplynutí uchádzačom nevracajú a zostávajú súčasťou dokumentácie
o verejnom obstarávaní zákazky.

Časť II.
Komunikácia, vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov
11. Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi
11.1. Komunikácia medzi obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje

písomnou alebo elektronickou formou v slovenskom jazyku tak, aby bola zabezpečená
ochrana dôverných a osobných údajov a trvalé zachytenie obsahu.
11.2. Dorozumievanie bude uskutočňované nasledovne:
a) pre doručenie ponúk a uplatnenie revíznych postupov je prípustná len listinná podoba
doručená osobne, poštou alebo kuriérom
b) elektronickú komunikáciu obstarávateľ stanovuje pri vysvetľovaní a doplnení
súťažných podkladov, pri oznámení o vylúčení, pri vysvetľovaní ponuky, pri
oznámení o neprijatí ponuky a oznámení o výsledku vyhodnotenia ponúk.
11.3. Pri komunikácii platí, že musí byť vykonaná pri dodržaní lehôt stanovených
v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto Súťažných podkladoch.
12. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov
12.1. V prípade potreby vysvetlenia údajov uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, súťažných
podkladoch alebo iných dokumentoch obstarávateľom môže ktorýkoľvek zo záujemcov
písomne požiadať o vysvetlenie.
12.2. Obstarávateľ určuje pre vysvetlenie elektronickú komunikáciu, čím napĺňa princíp
hospodárnosti a efektívnosti.
12.3. Za včas doručenú požiadavku záujemcu o vysvetlenie sa bude považovať požiadavka
o vysvetlenie doručená najneskôr v termíne uvedenom v bode 3.5
12.4. Vysvetlenie bude poskytnuté všetkým zainteresovaným záujemcom elektronicky, bezodkladne,
najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie.
12.5. Verejný obstarávateľ môže doplniť informácie uvedené v súťažných podkladoch (§34, ods.14
zákona), ktoré preukázateľne oznámi súčasne všetkým záujemcom najneskôr v termíne
uvedenom v bode 3.6
Sekcia A
POKYNY NA VYPRACOVANIE PONUKY
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13. Obhliadka miesta
13.1. Obhliadka miesta dodania tovaru nie je potrebná.
13.2. V prípade záujmu o obhliadku táto sa bude konať v termíne podľa bodu 3.7. so stretnutím na
informačnom centre Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v sídle obstarávateľa.
13.3. Záujemcovia o obhliadku miesta plnenia sa nahlásia e-mailom na adrese kontaktnej osoby
anna_volajova@lvsas.sk do 29.2.2016.do 14.00 hod.
13.4. Na obhliadke môže byť záujemca zastúpený štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho
orgánu záujemcu alebo osobou preukazujúcou sa originálom plnej moci záujemcu na jeho
zastupovanie. V prípade podkladania ponuky skupinou, môže byť skupina zastúpená jedným
z jej členov. Zástupca záujemcu – štatutár sa preukáže preukazom totožnosti a kópiou dokladu
o oprávnení podnikať. Poverený zástupca záujemcu preukazom totožnosti, kópiou dokladu
oprávnenia podnikať a originálom, plnej moci záujemcu na zastupovanie.

Časť III.
Zábezpeka ponuky
14. Zábezpeka na viazanosť ponúk
14.1. Zábezpeka na viazanosť ponuky sa vyžaduje podľa ustanovení § 36 zákona o verejnom
obstarávaní v platnom znení a je stanovená vo výške 25 000 eur.
14.2. Zloženie zábezpeky je podmienkou účasti vo verejnej súťaži. Doklad o zložení zábezpeky bude
súčasťou predloženej ponuky v časti označenej ako „Ostatné“ vo forme banková záruka –
originál alebo výpisu z účtu uchádzača z ktorého je zrejmé, kedy bola suma určená na
zábezpeku z účtu uchádzača odpísaná.
14.3. Zábezpeka prepadne v prospech obstarávateľa alebo si obstarávateľ uplatní záručnú listinu
banky, ak uchádzač odstúpi od svojej ponuky v lehote viazanosti ponúk.
14.4. Ak obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky, bezodkladne vráti zábezpeku
uchádzačovi.
14.5. Ak doklad o zložení zábezpeky alebo záručná listiny nebude súčasťou ponuky, bude uchádzač
z verejnej súťaže vylúčený.
15. Spôsob zloženia zábezpeky
Zábezpeku je možné zložiť jedným zo spôsobov:
15.1. Poskytnutie bankovej záruky za uchádzača bankou
15.1.1. Poskytnutie bankovej záruky sa riadi ustanoveniami § 313 až 322 Obchodného
zákonníka. Záručná listina môže byť vystavená bankou so sídlom v Slovenskej
republike, pobočkou zahraničnej banky v Slovenskej republike alebo zahraničnou
bankou.
15.1.2. Doba platnosti bankovej záruky môže byť v záručnej listine obmedzená najmenej do
uplynutia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu3.11. týchto súťažných podkladov.
Záručná listina v originálnom prevedení bude súčasťou predloženej ponuky v časti
označenej ako „Ostatné“.
15.1.3. V prípade predĺženia lehoty viazanosti ponúk, bude uchádzač obstarávateľom pred
uplynutím pôvodnej lehoty viazanosti ponúk vyzvaný na doručenie listiny vystavenej
bankou dokladujúcou jej predĺženie. V tomto prípade môže uchádzač nahradiť bankovú
záruku zložením finančných prostriedkov na bankový účet obstarávateľa v požadovanej
výške ak tak urobí v pôvodnej lehote viazanosti ponúk.
15.1.4. Ak bude uchádzač vyžadovať vrátenie originálu záručnej listiny banky, v ponuke
predloží originál záručnej listiny banky (voľný, nezviazaný s ponukou) a do zviazanej
časti ponuky vloží kópiu.
Sekcia A
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15.2. Poskytnutie bankovej záruky zložením finančných prostriedkov na bankový účet obstarávateľa:
Prima banka Slovensko, a.s.; IBAN: SK63 5600 0000 0003 0245 3005, ako variabilný symbol
uchádzač uvedie svoje IČO.
15.2.1. Finančné prostriedky musia byť pripísané na účet obstarávateľa najneskôr v momente
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 3.9. týchto súťažných podkladov.
15.2.2. Doba platnosti zábezpeky formou zloženia finančných prostriedkov na účet
obstarávateľa trvá až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 3.11. týchto
súťažných podkladov.
16. Podmienky vrátenia alebo uvoľnenia zábezpeky
16.1. Ak uchádzač zložil zábezpeku formou bankovej záruky podľa bodu 15.1., táto zanikne
uplynutím lehoty, na ktorú bola vystavená, ak veriteľ (obstarávateľ) neoznámi banke písomne
svoje nároky z bankovej záruky vzniknuté počas lehoty viazanosti ponúk.
16.2. Ak uchádzač zložil finančné prostriedky na účet obstarávateľa podľa bodu 15.2., obstarávateľ ju
vráti aj s úrokmi, ak mu ich jeho banka alebo pobočka zahraničnej banky poskytuje.
16.3. Zábezpeka bude uchádzačom uvoľnená najneskôr do 7 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy a to tým
spôsobom, že sa vystaví banke prevodný príkaz na prevod finančných prostriedkov, ktoré slúžili
ako zábezpeka, prípadne vrátane príslušných úrokov.
17. Podmienky vrátenia zábezpeky pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk
17.1. Obstarávateľ pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk uvoľní uchádzačovi zábezpeku ak:
17.1.1. Uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnej súťaži a obstarávateľ ho z verejnej
súťaže vylúčil a uchádzač nepodal námietku proti postupu obstarávateľa v lehote podľa
§ 138 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní,
17.1.2. Obstarávateľ vylúčil ponuku uchádzača pri vyhodnocovaní ponúk a uchádzač nepodal
námietku proti postupu obstarávateľa v lehote podľa § 138 ods. 5 zákona o verejnom
obstarávaní.

Časť IV.
Príprava ponuky
18. Jazyk ponuky
18.1. Ponuka a ďalšie doklady, vyhlásenia, potvrdenia a dokumenty musia byť predložené v
slovenskom jazyku, pokiaľ nie je určené inak.
18.2. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť
doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom
jazyku a súčasne predložiť preklad takýchto dokladov do slovenského jazyka okrem dokladov
predložených v českom jazyku.
19. Vyhotovenie ponuky
19.1. Ponuka bude vyhotovená v písomnej forme a to písacím strojom, tlačiarňou počítača, perom
s nezmazateľným atramentom a pod., ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu a je pre
fyzickú osobu čitateľná.
19.2. Ponuka a jej doklady a dokumenty budú vypracované a predložené v jednom originály alebo ich
overených kópií, pokiaľ nie je stanovené inak.
19.3. Uchádzač vyhotoví a predloží ponuku v nerozoberateľnom stave t.j. v takom, že sa nedajú
vyberať jednotlivé listy ponuky. Spôsob použitej väzby musí jednoznačne zabezpečiť trvalú
nerozbaliteľnosť. Ponuku v uzatvorenom obale osobne, poštou alebo kuriérom doručí na adresu
sídla obstarávateľa uvedenú v bode1 v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 3.9..
19.4. V súlade s § 18a zákona o verejnom obstarávaní obstarávateľ požaduje ponuku vyhotoviť a
predložiť súčasne aj v elektronickej podobe na pamäťovom médiu, pričom ak ide o dokumenty,
ktoré sú podpísané alebo obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe
Sekcia A
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s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré dokumenty podpísali a dátumu podpisu, bez uvedenia
podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.
20. Obsah ponuky
20.1. Ponuka bude predložená tak, aby obsahovala osobitne oddelenú a uzatvorenú časť týkajúcu sa
návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk označenú slovom „Kritériá“ a osobitne
oddelenú a uzatvorenú ostatnú časť ponuky, označenú slovom „Ostatné“.
20.2. V prípade skupiny uchádzačov musí byť vystavená plná moc pre jedného člena skupiny, ktorý
bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a konať v mene ostatných členov
skupiny.
20.3. Obsah ponuky – časť „Ostatné“
20.3.1. zoznam dokladov s odkazom na očíslované strany.
20.3.2. Identifikačné údaje uchádzača (v prípade skupiny dodávateľov identifikačné údaje za
každého člena skupiny) na osobitnom liste s uvedením obchodného mena, adresy alebo
miesta podnikania, identifikačného čísla (IČO), štatutárneho zástupcu (zástupcov),
e-mailovej adresy, na ktorú obstarávateľ zašle Výzvu na účasť v elektronickej aukcii
– FORMULÁR D.1 – PONUKOVÝ LIST
20.3.3. Doklady a dokumenty podľa sekcie B Podmienky účasti uchádzačov.
20.3.4. Čestné prehlásenie skupiny dodávateľov, iba v prípade, že ponuku predkladá skupina
dodávateľov, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky obstarávateľom
uzatvoria zmluvný vzťah v súlade s platnými právnymi predpismi, aby ručili spoločne za
záväzky voči obstarávateľovi. Zároveň udelia plnú moc pre jedného z členov skupiny,
ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov a bude oprávnený konať v
mene všetkých členov. Čestné prehlásenie s udelením plnej moci bude podpísané
všetkými osobami oprávnenými v danej veci konať za každého člena skupiny. Úkony
zástupcu za skupinu dodávateľov budú voči verejnému obstarávateľovi záväzné.
20.3.5. Doklad o zložení zábezpeky
20.3.6. Platné povolenie na podnikanie v energetike v oblasti dodávky elektriny v súlade so
zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov resp. ekvivalent dokladu.
20.3.7. Vyhlásenie o tom, že je subjektom zúčtovania odchýlky účastníka trhu v zmysle
zákona 251/2012 Z.z. §34 ods.2 písm. a). Uchádzač uvedie detailný odkaz na zoznam
vedený na web stránke OKTE, kde je evidovaný ako subjekt zúčtovania, resp. ekvivalent
dokladu.
20.3.8. Kópiu zmluvy s distribučnou spoločnosťou, že má vytvorenú bilančnú skupinu v
distribučnej sieti pre účely dodania predmetu zákazky podľa tohto oznámenia, resp.
ekvivalent dokladu.
20.3.9. Návrh zmluvy podľa sekcie E v jednom vyhotovení doplnený identifikačnými údajmi
uchádzača, podpísaný oprávnenou osobou/osobami. V návrhu zmluvy nebudú vyplnené
hodnoty kritéria. Tie sa doplnia pri podpise zmluvy s úspešným uchádzačom podľa
výsledkov elektronickej aukcie.
20.3.10. Kópia súťažnej ponuky na pamäťovom médiu vo formáte pdf. v strojovo čitateľnom
tvare. (ponuka na pamäťovom médiu je potrebná za účelom zverejnenia ponuky na
webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie podľa §9 zákona o verejnom
obstarávaní) Dokumenty, ktoré sú podpísané, alebo obsahujú odtlačok pečiatky,
predkladajú sa na pamäťovom médiu tak, že sa na dokumente uvedie meno a priezvisko
osoby/osôb, ktorá dokument podpísala a dátum podpisu bez uvedenia podpisu/podpisov
a pečiatky.
V prípade, že kópia ponuky na pamäťovom médiu bude obsahovať osobné údaje alebo
informácie, ktoré uchádzač považuje za dôverné alebo za obchodné tajomstvo, je
potrebné zo strany uchádzača tieto údaje anonymizovať v súlade s právnymi predpismi
resp. ich vyznačí ako „Dôverné“.
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20.3.11. Ak nebude niektorý z dokladov a dokumentov podľa bodov 20.3.1. – 20.3.10.
súčasťou ponuky, táto bude z verejnej súťaže vylúčená.
20.4. Obsah ponuky – časť „Kritériá“
20.4.1. Návrh uchádzača na plnenie jednotlivých kritérií – FORMULÁR D.3 podpísaný
oprávnenou osobou uchádzača
20.4.2. Elektronická verzia ponuky
21. Náklady na ponuku
21.1. Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek
finančného nároku u obstarávateľa bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.
21.2. Obsah ponuky – dokumenty a doklady doručený v lehote predkladania ponúk sa uchádzačom
nevracajú pokiaľ nie je uvedené inak. Zostávajú ako súčasť dokumentácie o verejnom
obstarávaní

Časť V.
Predloženie ponuky
22. Označenie ponuky
22.1. Ponuka sa bude skladať z dvoch samostatných častí:
1. časť - Ostatné
2. časť – Kritériá
22.2. Obsah každej časti ponuky bude vložená do samostatnej obálky zabezpečenej proti
nežiadúcemu otvoreniu. Obálka bude označená názvom „Ostatné“ resp. „Kritériá“, obchodným
menom a sídlom uchádzača a heslom „Elektrická energia 2017 – 2018“
22.3. Obe časti ponuky budú vložené do jedeného uzatvoreného obalu obsahujúceho nasledovné
údaje:
- obchodné meno a sídlo obstarávateľa uvedeného v týchto súťažných podkladoch
- obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania uchádzača
- označenie PONUKA – NEOTVÁRAŤ
- heslo „Elektrická energia 2017 – 2018“
22.4. Ak ponuka nebude predložená podľa bodov 22.1 – 22.3, obstarávateľ nenesie zodpovednosť za
predčasné otvorenie ponuky.
23. Miesto a lehota na predkladanie ponúk
23.1. Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť osobne, poštou alebo kuriérom na adresu obstarávateľa
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš
Pri osobnom doručení na tú istú adresu na sekretariát č. miestnosti 3.09 v pondelok až piatok
v čase od 7.00 do 14.30 hod.
23.2. Lehota na predkladanie ponúk uplynie v termíne uvedenom v bode 3,9. týchto súťažných
podkladov.
23.3. Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 3.9. sa vráti
uchádzačovi neotvorená.
24. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
24.1. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia
lehoty na predkladanie ponúk.
24.2. 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
obstarávateľa.
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24.3. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť spôsobom opísaným
v predchádzajúcich bodoch týchto súťažných podkladov v lehote na predkladanie ponúk.
24.4. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné ponuku dopĺňať, meniť alebo odvolať.

Časť VI.
Otváranie a vyhodnotenie ponúk
25. Otváranie ponúk
25.1. Otváranie ponúk časti „Ostatné“ sa uskutoční na adrese obstarávateľa uvedenej v bode 3.10.
25.2. Otváranie ponúk je neverejné a zúčastnia sa ho len menovaní členovia komisie bez účasti
uchádzačov.
25.3. Otváranie ponúk časti „Kritériá“ sa uskutoční podľa § 41 ods. 2 a ods. 3 zákona o verejnom
obstarávaní. Vzhľadom na použitie elektronickej aukcie je otváranie tejto časti ponúk neverejné
a zápisnica z otvárania sa uchádzačom neposiela.
25.4. Obstarávateľ zašle všetkým uchádzačom ktorí predložili ponuku.
- informáciu o tom že boli zo súťaže vylúčení, alebo
- výzvu na účasť v elektronickej aukcii a pravidlá priebehu elektronickej aukcie.
26. Preskúmanie a vysvetlenie ponúk
26.1. Pri otváraní ponúk komisia overí neporušenosť ponúk a následne otvorí ponuku a časť ponuky
označenú ako „Ostatné“. Každú ponuku a jej časti komisia označí poradovým číslom v takom
poradí, v akom bola predložená. Následne komisia vykoná všetky úkony spočívajúce vo
vyhodnotení tejto časti ponuky.
26.2. Platnou ponukou je ponuka, ktorá vyhovuje všetkým požiadavkám, pokynom a špecifikáciám
uvedeným v týchto súťažných podkladoch a zároveň neobsahuje žiadne obmedzenia alebo
výhrady, ktoré sú v rozpore so súťažnými podkladmi.
26.3. Ponuky uchádzačov, ktorí nebudú spĺňať podmienky účasti v časti „Ostatné“, predložia neplatné
doklady alebo poskytnú nepravdivé alebo skreslené informácie, budú z verejného obstarávania
vylúčené. Neplatnými dokladmi sú doklady, ktorým uplynula lehota platnosti, sú neúplné alebo
sú poškodené, nečitateľné alebo pozmenené resp. budú staršieho dáta ako tri mesiace k dátumu
predkladania ponúk podľa bodu 3.9.
26.4. Komisia na vyhodnotenie ponúk môže požiadať uchádzačov o písomné vysvetlenie ponúk pred
ich konečným vyhodnotením. Nesmie však vyzvať ani prijať na zmenu, ktorou by sa ponuka
zvýhodnila. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.
26.5. Komisia na vyhodnotenie ponúk vylúči ponuku, ak uchádzač nepredloží vysvetlenie v lehote
piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie ak komisia neurčí dlhšiu lehotu
alebo ak predložené vysvetlenie nie je v súlade s požiadavkou obstarávateľa a komisia neuzná
vysvetlenie za dostatočné.
26.6. Obstarávateľ písomne oznámi uchádzačovi vylúčenie jeho ponuky s uvedením dôvodu
vylúčenia.
26.7. V prípade, že uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa §26 – 28 zákona o verejnom
obstarávaní čestným prehlásením podľa§ 32 ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní,
obstarávateľ vyzve postupne uchádzačov na ich doplnenie po ukončení elektronickej aukcie
v poradí akom sa umiestnili. Ak uchádzač, ktorý skončil na 1. mieste nepredloží všetky
požadované doklady v obstarávateľom stanovenom termíne, bude tento zo súťaže vylúčený
a obstarávateľ vyzve na predloženie dokladov uchádzača umiestneného na 2. mieste atď.
27. Hodnotenie splnenia podmienok účasti
27.1. Hodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na posúdení splnenia podmienok
týkajúcich sa osobného postavenia, majetkovej účasti, finančného a ekonomického postavenia,
technickej a odbornej spôsobilosti a bodu 20 týchto súťažných podkladov.
27.2. Obstarávateľ vylúči z verejnej súťaže uchádzača, ak:
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a) nesplnil podmienky účasti
b) predložil neplatné doklady
c) nepredložil po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov
v určenej lehote
d) poskytol nepravdivé alebo skreslené informácie.
27.3. Ponuky uchádzačov, ktorých ponuky neboli vylúčené z verejnej súťaže, postúpia do
elektronickej aukcie
28. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
28.1. Kritériom na hodnotenie ponuky je ekonomicky najvýhodnejšia ponuka – najnižšia cenová
konštanta „a“. Bližší popis sa nachádza v sekcii C – Opis predmetu obstarávania

Časť VII.
Elektronická aukcia
29. Základné informácie o elektronickej aukcii
29.1. Elektronická aukcia (ďalej EA) je podľa § 43 zákona o verejnom obstarávaní opakujúci sa
proces, ktorý využíva elektronické zariadenie na predkladanie nových cien upravených smerom
nadol a/alebo nových hodnôt týkajúcich sa určitých prvkov ponúk po úvodnom úplnom
vyhodnotení ponúk. EA nie je samostatný postup, ale je súčasťou postupu zadávania zákazky,
konkrétne vyhodnotenia ponúk automatizovaným spôsobom.
29.2. Účelom EA je zostaviť poradie ponúk automatizovaným vyhodnotením.
29.3. Po posúdení ponúk časť „Ostatné“ komisiou, obstarávateľ vyzve uchádzačov spĺňajúcich
podmienky verejného obstarávania na účasť v EA. Výzva bude uchádzačom zaslaná
elektronickými prostriedkami na adresu, ktorú uviedli vo svojej ponuke FORMULÁR D.1. a
FORMULÁR D.3. Výzva bude obsahovať procedurálne informácie ohľadom priebehu EA
v súlade s § 43 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní vrátane dátumov a časov začatia,
ukončenia a spôsobu ukončenia EA.
29.4. EA bude realizovaná v dvoch kolách a to v zadávacom kole a ostrom kole. Dátumy kôl budú
určené vo výzve na EA.
29.5. Zadávacie kolo bude mať pevne časovo ohraničený začiatok a koniec kola. V stanovenom čase
bude potrebné do aukčnej siene zadať hodnotu kritéria uchádzača, ktorú predložil v časti
ponuky „Kritériá“
29.6. Ostré kolo bude prebiehať on-line s pevným začiatkom. V priebehu EA budú všetkým jej
účastníkom zobrazené informácie najvýhodnejších ponúk a všetkým účastníkom bude
umožnené reagovať na ponuky ostatných uchádzačov zadávaním nižšej hodnoty kritéria
opísaného v bode 28.1. Hodnotu kritéria bude možné znižovať minimálne o 0,1 maximálne o 2.
Koniec EA bude predbežne stanovený, avšak jej koniec sa môže predĺžiť v prípade
opakovaného znižovania ceny v posledných dvoch minútach trvania aukcie vždy o ďalšie dve
minúty. Vopred určený a automaticky nastavený čas dve minúty je stanovený z dôvodu, aby
ostatní uchádzači mali možnosť reagovať na aktualizovanú ponuku. EA končí, ak žiadny
z uchádzačov v intervale dvoch minút nezníži hodnotu cenovej konštanty „a“. Po ukončení
ostrého kola už nebude možné hodnotu cenovej konštanty „a“ upravovať.
29.7. Po ukončení ostrého kola automatizovaným spôsobom bude identifikovaný úspešný uchádzač,
ako aj poradie ponúk ostatných uchádzačov ma základe kritéria podľa bodu 28.1.
29.8. EA nemôže začať skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania výzvy na účasť v EA (§ 43,
ods.9)
30. Technické požiadavky pre prístup do EA
30.1. EA bude prebiehať prostredníctvom elektronických zariadení na internetovej adrese
www.ezakazky.sk .
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30.2. Počítač používateľa musí byť pripojený k Internetu. Systém je vytvorený ako
internetová/intranetová aplikácia za použitia webových technológií a na svoju prácu teda
vyžaduje internetový prehliadač. Pre bezproblémovú účasť v elektronickej aukcii (front-end),
ako aj pre správnu funkčnosť administrátorského rozhrania (back-end) je nutné použiť jeden z
nasledovných internetových prehliadačov:
- Microsoft Internet Explorer – minimálne vo verzii 11
- Firefox – minimálne vo verzii 26
- Google Chrome – minimálne vo verzii 35
Správna funkčnosť pri použití iných prehliadačov, prípadne starších verzií uvedených
prehliadačov je možná, avšak nie je garantovaná. Ďalej je nutné mať v prehliadači zapnuté
cookies a povolený JavaScript.
30.3. Vyhlasovateľ súťaže ani prevádzkovateľ aukčného systému nenesú žiadnu zodpovednosť za
technické problémy s internetovým pripojením a / alebo hardvérovým a softvérovým
vybavením zo strany uchádzača. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby mali počas
priebehu EA k dispozícii náhradný hardvér a softvér ako aj internetový zdroj pripojenia do
systému eAukcie.
Uchádzačom sa odporúča pravidelne si aktualizovať formulár na zadávanie ponúk, najmä v
posledných minútach súťažného kola EA.
Na predkladanie ponúk sa neodporúča sa využiť posledných 10 sekúnd EA. Dôležitým
momentom pri predkladaní návrhu je doručenie návrhu uchádzača do systému eAukcie včas,
pred uplynutím ukončenia EA. 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 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 EA do systému eAukcie
doručené a systémom eAukcie spracované - systém eAukcie zaznamená.
Ak uchádzač odošle návrh v krátkom časovom intervale pred termínom ukončenia EA, 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 vyhlasovateľom
súťaže ako ukončenie aukcie.
30.4. V prípade objektívnych a preukázaných technických problémov na strane obstarávateľa resp.
poskytovateľa služby sa bude EA opakovať v náhradnom termíne. V prípade opakovania EA
bude uchádzačom zaslaná výzva v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Časť VIII.
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk a uzatvorenie zmluvy
31. Informácia o výsledku
31.1. Každému uchádzačovi, ktorý sa zúčastnil EA, bude po ukončení EA písomne oznámený
výsledok verejného obstarávania.
31.2. Úspešnému uchádzačovi obstarávateľ oznámi, že jeho ponuku prijíma a neúspešným
uchádzačom oznámi, že neuspeli s dôvodom neprijatia ich ponuky. V oznámení uvedie
obstarávateľ identifikáciu úspešného uchádzača a informáciu o výhodách jeho ponuky.
32. Uzatvorenie zmluvy
32.1. Obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý nemá v registri konečných užívateľov
výhod zapísaných konečných užívateľov výhod, alebo ktorého subdodávatelia podľa § 45
ods. 10 zákona ktorí sú obstarávateľovi známi v čase uzavretia Zmluvy o dodávke, distribúcii
elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku nemajú v registri konečných užívateľov výhod
zapísaných konečných užívateľov výhod. Obstarávateľ zároveň neuzatvorí zmluvu
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32.2.

32.3.

32.4.

32.5.

32.6.

32.7.

s uchádzačom, pokiaľ osoby podľa §27 ods. 2 zákona, ktorých finančné zdroje uchádzač využil
na preukázanie finančného a ekonomického postavenia alebo osoby podľa § 28 ods. 2 zákona,
ktorých technické a odborné kapacity uchádzač využil na preukázanie technickej alebo odbornej
spôsobilosti nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov
výhod.
Povinnosť mať zapísaných konečných užívateľov výhod v registri konečných užívateľov výhod
sa vzťahuje aj na každého člena skupiny dodávateľov.
Obstarávateľ uzatvorí Zmluvu o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za
odchýlku 2017-2018 s úspešným uchádzačom v lehote viazanosti ponúk. Uzatvorená zmluva
nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a ponukou predloženou úspešným uchádzačom
v EA.
Obstarávateľ uzavrie zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania
oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk podľa § 44, ak nebola doručená žiadosť o nápravu
alebo ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty podľa § 136 ods. 3 alebo ak neboli
podané námietky podľa § 138 zákona o verejnom obstarávaní.
Ak bola doručená žiadosť o nápravu v lehote podľa §136 ods. 3, obstarávateľ môže uzatvoriť
s úspešným uchádzačom najskôr šestnásty deň po uplynutí lehoty na vykonanie nápravy podľa
§136 ods. 6 písm. a), ak neboli podané námietky podľa §138 ods.5 zákona o verejnom
obstarávaní.
Ak žiadosť o nápravu bola zamietnutá, obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s úspešným
uchádzačom najskôr šestnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o zamietnutí žiadosti o nápravu
podľa § 136 ods. 6 písm. b), ak neboli podané námietky podľa §138 ods. 5 zákona o verejnom
obstarávaní.
Ak obstarávateľ nekonal v žiadosti o nápravu a ak neboli podané námietky podľa § 138 ods. 5
zákona o verejnom obstarávaní, môže uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom najskôr
šestnásty deň po uplynutí lehoty stanovenej na vybavenie žiadosti o nápravu podľa §136 ods. 6
zákona o verejnom obstarávaní.
Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť obstarávateľovi súčinnosť potrebnú na uzavretie
zmluvy. Ak uchádzač odmietne uzatvoriť zmluvu alebo nesplnil povinnosť podľa prvej vety,
obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí. Ak
uchádzač, ktorý sa umiestnil ako druhý v poradí odmietne uzavrieť zmluvu alebo neposkytne
obstarávateľovi súčinnosť potrebnú na jej uzatvorenie tak, aby mohla byť uzatvorená do 30 dní
odo dňa, keď bol k nej vyzvaný, obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa
umiestnil ako tretí v poradí.

Časť IX.
Zrušenie použitého postupu zadávania zákazky
33. Zrušenie súťaže
33.1. Obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky podľa podmienok uvedených
v týchto súťažných podkladoch ak:
- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní a uchádzač
neuplatnil žiadosť o nápravu v lehote podľa § 136 ods. 3 a námietku v lehote podľa § 138
ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní
- nedostal ani jednu ponuku
- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá podmienkam uvedeným v súťažných
podkladoch a uchádzač neuplatnil žiadosť o nápravu v lehote podľa § 136 ods. 3 a námietku
v lehote podľa § 138 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní
- jej zrušenie nariadil Úrad pre verejné obstarávanie
- sa zmenili okolnosti za akých sa vyhlásilo verejné obstarávanie
- sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa,
pre ktoré nemožno od obstarávateľa požadovať, aby vo verejnom obstarávaní pokračoval,
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najmä ak sa zistilo porušenie tohto zákona, ktoré má alebo by mohlo mať zásadný vplyv na
výsledok verejného obstarávania
33.2. Obstarávateľ upovedomí uchádzačov o zrušení použitého postupu verejného obstarávania
s uvedením dôvodu zrušenia a oznámi postup, ktorý použije pri zadávaní zákazky na pôvodný
predmet zákazky.
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1. Všeobecná časť
1.1. Všetky doklady musia byť predložené ako originály alebo úradne overené kópie originálnych
dokladov, ak nie je uvedené inak.
1.2. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť
doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní
v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť úradný preklad takýchto dokladov od slovenského
jazyka, okrem dokladov predložených v českom jazyku.
1.3. Splnenie podmienok účasti možno preukázať podľa § 32 ods. 11 zákona o verejnom
obstarávaní čestným vyhlásením uchádzača, pričom doklady preukazujúce splnenie
podmienok účasti predkladá obstarávateľovi úspešný uchádzač podľa § 44 ods. 1 v čase
a spôsobom určeným verejným obstarávateľom.
2. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 zákona o verejnom
obstarávaní
Podmienky účasti uchádzača
§ 26, ods. 1, písm. a) nebol on 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
založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny
alebo za trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na
terorizme
§ 26, ods. 1, písm. b) nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani
člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný
čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním
§ 26, ods. 1, písm. c) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je
v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné
konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre
nedostatok majetku
§ 26 ods. 1 písm. d) nemá evidované nedoplatky poistného
na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na
starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom
rozhodnutia
§ 26, ods. 1, písm. e) nemá evidované daňové nedoplatky,
ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia
§ 26, ods. 1, písm. f) je oprávnený dodávať tovar vo vzťahu
predmetu obstarávania
§ 26, ods. 1, písm. g) nebolo mu v predchádzajúcich troch
rokoch preukázané závažné porušenie odborných
povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ preukázať
§ 26, ods. 1, písm. h) nemá právoplatne uložený zákaz
účasti vo verejnom obstarávaní alebo nie je osobou,

Spôsob preukázania

Predloženie výpisu registra trestov
štatutárneho orgánu uchádzača pre každého
jeho člena nie starší ako tri mesiace k dátumu
predkladania ponúk

Predloženie výpisu registra trestov
štatutárneho orgánu uchádzača pre každého
jeho člena nie starší ako tri mesiace k dátumu
predkladania ponúk
Potvrdenie príslušného súdu nie staršie ako tri
mesiace k dátumu predkladania ponúk
Potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotných
poisťovní nie staršie ako tri mesiace k dátumu
predkladania ponúk
Potvrdenie miestneho príslušného daňového
úradu nie staršie ako tri mesiace k dátumu
predkladania ponúk
Doklad o oprávnení dodávať tovar vo vzťahu
predmetu obstarávania
Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie

1. ktorej spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní
najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
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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
2a. spoločníkom, známym akcionárom, ktorý vlastní
najmenej 34 % akcií tejto spoločnosti alebo členom, alebo
ktorej štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu,
prokuristom alebo ovládajúcou osobou osoby, ktorá má
právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní,
2b. 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
§ 26, ods. 1, písm. i) 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
§ 26, ods. 1, písm. j) 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
Podnikateľ zapísaný v zozname podnikateľov podľa
predpisov účinných do 28.04.2015 preukázanie splnenia
podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa §
26 ods. 1 písm. c) zákona - že nie je v reštrukturalizácii
Uchádzača zapísaného v zozname podnikateľov na Úrade
pre verejné obstarávanie oprávňuje preukázať splnenie
podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa
§ 26, ods. 2 predložením potvrdenia úradu.
V prípade, že potvrdenie nezahŕňa aj § 26 ods. 1 písm. h),
i), j) tieto doklady nahradí čestným vyhlásením
Ak uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina
jeho sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených § 26,
ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní alebo nevydáva ani
rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným
vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.

Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie

Čestné vyhlásenie

Potvrdenie príslušného súdu, nie staršie ako tri
mesiace

Ak má uchádzač 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 alebo obchodnou
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inštitúciou podľa predpisov platných v krajine pôvodu
alebo v krajine sídla uchádzača.

3. Podmienky účasti týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia podľa § 27 zákona
o verejnom obstarávaní
Podmienky účasti uchádzača
§ 27 ods. 1 písm. a)

Spôsob preukázania
Vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej
banky alebo bánk, ak má uchádzač otvorené
účty vo viacerých bankách, že uchádzač nie je
v nepovolenom debete a že si plní voči
banke/bankám všetky záväzky, ktoré
vyplývajú zo zriadenia účtu, prípadne z
plnenia si záväzkov vyplývajúcich
z úverových vzťahov, bežný účet uchádzača
nebol ani nie je predmetom exekúcie. Výpis z
účtu verejný obstarávateľ neuzná. Predložené
vyjadrenie banky/bánk nesmie byť staršie
ako tri mesiace k dátumu predkladania ponúk.
S vyjadrením banky/bánk uchádzač predloží
Čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym
zástupcom/štatutárnymi zástupcami uchádzača
alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača
s dátumom a pečiatkou uchádzača, že predložil
vyjadrenia všetkých bánk alebo pobočiek
zahraničných bánk, v ktorých má vedený
účet/účty a že v iných bankách nemá
záväzky – FORMULÁR D.4 ČESTNÉ
VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA
O BANKÁCH.

Minimálna požadovaná úroveň štandardov:
Odôvodnenie primeranosti a potreby
podmienky účasti podľa § 32, ods. 6

Nevyžaduje sa.
Predmetné podmienky vyplývajú z § 27
zákona o verejnom obstarávaní a verejný
obstarávateľ sa touto požiadavkou chce
ubezpečiť, že uchádzač je z hľadiska svojho
ekonomického a finančného postavenia
schopný riadne plniť predmetnú zmluvu
vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky
a dobu plnenia zákazky

4. Podmienky účasti týkajúce sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa § 28 zákona o
verejnom obstarávaní
Uchádzač preukáže technickú a odbornú spôsobilosť nasledovne:
4.1. § 28 ods. 1 písm. a) – zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za
predchádzajúce tri roky (2015, 2014, 2013) FORMULÁR D.4 SKÚSENOSTI
ZHOTOVITEĽA, doplnený potvrdeniami o kvalite dodania tovaru alebo poskytnutia služieb
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s uvedením množstva, cien, lehôt dodania, menami vrátane adries odberateľov. Ak
odberateľom
4.1.1. bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dokladom je referencia,
4.1.2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa tohto zákona, dôkaz
o plnení potvrdí odberateľ; ak také potvrdenie uchádzač alebo záujemca nemá k
dispozícii, vyhlásením uchádzača o ich dodaní, doplneným dokladom, preukazujúcim
ich dodanie alebo zmluvný vzťah na základe ktorého boli dodané
Minimálna požadovaná úroveň štandardov – uchádzač musí zoznamom zmluvných
odberateľov preukázať, že v uvedenom referenčnom období (2013 – 2015) uskutočňoval
minimálne 2 dodávky o objeme 10 000 MWh za každý referenčný rok.
Zdôvodnenie – splnením tejto podmienky uchádzač preukáže, že má praktickú skúsenosť
s plnením rovnakej alebo obdobnej zákazky.
V prípade, že zo strany uchádzača nie je doklad preukazujúci splnenie technickej spôsobilosti
predložený resp. obstarávateľ zistí uvedenie nesprávnych údajov, uchádzač bude z verejnej súťaže
vylúčený.
5. Hodnotenie splnenia podmienok účasti
6.1 Splnenie podmienok účasti je dané predložením dokladov požadovaných vo výzve na
predloženie ponuky a v týchto súťažných podkladoch v sekcii A časť IV body 20.3. a 20.4.
a sekcii B bod 2 až 5.
6.2 Členovia komisie budú posudzovať splnenie požiadaviek vylučovacím spôsobom a to
SPLNIL/NESPLNIL položkovite, podľa údajov uvedených v ponuke uchádzača
6.3 Uchádzači, ktorí budú pri posudzovaní plnenia požiadaviek aspoň raz hodnotení vyjadrením
NESPLNIL, nesplnia požiadavky obstarávateľa na predmet zákazky.
6.4 Komisia vylúči z verejnej súťaže ponuku uchádzača:
- uchádzač nepredložil doklady a dokumenty podľa sekcii A časť IV body 20.5. a 20.6.
a sekcii B bod 2 až 4
- komisia zistila, že doklady sú neplatné, pozmenené alebo nečitateľné
- uchádzač na základe písomnej výzvy obstarávateľa nepredložil vysvetlenie alebo doplnenie
dokladov v určitej lehote.
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1. Predmet zákazky
1.1. nákup a dodávka elektrickej energie vrátane zodpovednosti za odchýlku a zabezpečením
distribúcie od 00.00 hod. SEČ dňa 01.01.2017 do 24.00 hod. SEČ dňa 31.12.2018.
Predpokladané množstvo dodanej a odobratej elektrickej energie predstavuje za 24
mesiacov: 18 000 MW (9 000 MWh /rok).
1.2. poskytnutie prístupu k nameraným dátam spotreby na odberných miestach priebehovým
meraním cez portál dodávateľa
1.3. sprístupnenie náhľadu faktúr a platieb v elektronickej podobe cez portál dodávateľa
1.4. termovízne meranie s technickou správou pre vybrané zariadenia odberateľov
(minimálne 3 merania ročne podľa požiadaviek obstarávateľa)
1.5. cena za body 1.2. až 1.4. budú zahrnuté v cene za dodávku elektrickej energie
2. Popis mechanizmu nákupu a technických podmienok
Nákup elektrickej energie sa uskutoční po častiach (maximálne 5 pre daný kalendárny rok).
Cenová konštanta „a“ v EUR/MWh, rovnaká pre všetky čiastkové nákupy, vyjadruje pridaný
faktor k cene na burze PXE (produkt ročné základné pásmo PXE SK BL CAL xx – ďalej len PXE.
xx – vyjadruje aktuálny rok napr. PXE SK BL CAL17 je aktuálny burzový produkt pre rok 2017).
Výsledná cena za MWh pre jednotlivý nákup je stanovená ako súčet cenovej konštanty „a“ a ceny
PXE. Výsledná priemerná indikovaná cena za MWh pre daný kalendárny rok sa určí ako vážený
priemer jednotlivých čiastkových nákupov. Vypočítaná suma je zároveň rovná cene
jednotarifného produktu pre všetky odberné miesta uvedené v Tabuľke č.1. Cenová konštanta „a“
je súťažným kritériom.
3. Odberné miesta:
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. – viď Prehľad odberných miest a spotreby energie
Liptovskej vodárenskej spoločnosti v roku 2015.
4. Odberový diagram
http://www.lvsas.sk/clanok/143-dodavka-elektrickej-energie-s-prevzatim-zodpovednosti-zaodchylku-2017-2018
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Prehľad odberných miest a spotreby elektrickej energie Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v roku 2015
P.č.

Názov odberného miesta

1
2
3
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ČOV Liptovský Mikuláš
Admin. budova závodu
ČS ČOV Palúdzka
Vyvieranie Demänovská Dolina
ÚV Liptovská Porúbka
ČS Podbreziny
ČOV Hybe
ČS Východná
ÚV Demänovská Dolina
ČS Dovalovo
ČOV Pavčina Lehota
ČOV Liptovský Ján
ČS Liptovský Hrádok
VDJ Liptovský Hrádok DTP
VDJ L. Ondrej
ČSK Hlboké
VDJ L. Hrádok HTP
ČS Kvačany
ČS K. Lehota
VDJ Vlachy
VDJ L. Mikuláš
VDJ Podbreziny
ŠŠ Závažná Poruba
ČSK Z. Poruba
pramenisko Kráľova Lehota
Chata Kokava
VDJ Vavrišovo
VDJ Dúbrava
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EIC kód

ČOM

Produkt

Dis. sadzba

RK [kW]/ ISTIČ[A]

24ZSS9310691001V
24ZSS9310398000J
24ZSS9317647000E
24ZSS9300160000Q
24ZSS9317584001A
24ZSS93176230017
24ZSS4500169000G
24ZSS3207378000N
24ZSS32049800002
24ZSS3206191000V
24ZSS320496300AG
24ZSS3206453000O
24ZSS32057800008
24ZSS3206183000R
24ZSS3206477000T
24ZSS3203719000L
24ZSS3206182000W
24ZSS3205426000Z
24ZSS3205306000H
24ZSS32072580005
24ZSS3203910000F
24ZSS32044530003
24ZSS3207495000J
24ZSS3204375000P
24ZSS3205307000C
24ZSS32054770000
24ZSS3207090000Z
24ZSS3205036000K

9310691
9310398
9317647
9300160
9317584
9317623
4500169
3207378
3204980
3206191
3204963
3206453
3205780
3206183
3206477
3203719
3206182
3205426
3205306
3207258
3203910
3204453
3207495
3204375
3205307
3205477
3207090
3205036

1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál

D - VN
D - VN
D - VN
D - VN
D - VN
D - VN
D - VN
C5
C5
C4
C5
C5
C6
C2
C2
C2
C2
C4
C5
C1
C5
C5
C4
C2
C5
C2
C1
C1

1200
40
60
6
110
25
40
50-63
160 - A (200A)
25 - 63
50 - 63
50 - 63
125 - 160
50 - 63
16 - 20
25 - 32
50 - 63
25 - 63
50 - 63
25 - 63
50 - 63
50 - 63
10 - 25
32 - 40
160 - A (400A)
40 - 50
25 - 63
10 - 25

25

Spotreba celkom v kWh
6621755
95613
26807
936
169175
1244
152724
82123
21879
2161
120507
5081
228356
39701
4736
1116
12367
6273
15957
1876
16102
19833
6150
6065
151501
9970
962
4502
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30
31
33
34
35
36
37
38
39
40
42
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

ÚV Jasná
VDJ Sv. Kríž
VDJ Bobrovník
KO Liptovská Porúbka
KO Podtureň
ČOV Liptovský Ondrej
VDJ V. Boca
VDJ L. Ján
ČS NOC Východná
VDJ Kokava
VDJ L. Anna
VDJ Žiar
VDJ V. Poruba
VŠ Konská
VDJ Jalovec
ČOV K. Lehota
Š Lazisko
Š Malatíny
Š Kľačany
Š Ľubeľa
VDJ Kľačany
VDJ Partizánska Ľupča
VDJ L. Porúbka
ČS Demänová
ČOV L. Kokava
ČSK L. Peter
ČSK Trstené
VDJ Hybe
ČSK Podtureň
ČSK Uh. Ves
ČSK č.1 L. Porúbka
ČSK L. Hrádok
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24ZSS3204930000W
24ZSS3207014000Q
24ZSS32049010008
24ZSS32063250002
24ZSS3206814000F
24ZSS32064740007
24ZSS3207432000X
24ZSS32063850003
24ZSS3207307000X
24ZSS3205475000A
24ZSS3205462000V
24ZSS32075120001
24ZSS3207205000D
24ZSS3205283000S
24ZSS32048460003
24ZSS3205298000Y
24ZSS3301719000R
24ZSS3301721000O
24ZSS3301715000A
24ZSS33017160005
24ZSS3301722000J
24ZSS3206691000X
24ZSS3206354000Q
24ZSS3301640000O
24ZSS3205472000P
24ZSS3206274000L
24ZSS32070350009
24ZSS3042171000M
24ZSS3206150000N
24ZSS3306264000H
24ZSS3307113000E
24ZSS33071140009

3204930
3207014
3204901
3206325
3206814
3206474
3207432
3206385
3207307
3205475
3205462
3207512
3207205
3205283
3204846
3205298
3301719
3301721
3301715
3301716
3301722
3206691
3206354
3301640
3205472
3206274
3207035
3042171
3206150
3306264
3307113
3307114

1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál

C6
C1
C1
C1
C1
C5
C1
C2
C5
C2
C1
C1
C1
C2
C4
C2
C1
C1
C1
C1
C1
C1
C2
C2
C2
C1
C1
C1
C4
C5
C5
C5
26

50 - 63
25 - 63
25 - 63
10 - 25
10 - 25
160 - A (500A)
25 - 63
40 - 50
80 - 100
40 - 50
10 - 25
25 - 63
10 - 25
10 - 25
63 - A (80A)
50 - 63
10 - 25
10 - 25
10 - 25
10 - 25
10 - 25
10 - 25
20 - 25
160 - A (200A)
50 - 63
25 - 63
25 - 63
10 - 25
10 - 25
20 - 25
16 - 20
16 - 20

135060
3875
3548
435
2517
47452
4361
6216
8980
3988
1451
2658
574
1924
7291
12971
370
1076
576
797
2445
2337
1839
1964
25451
656
1062
3439
6268
31492
3016
2500
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65
66
67
68
69
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

ČSK L. Peter
ČSK Dovalovo
ČS Jasná
VDJ Jasná
ČS Malužiná
ČSK Ondrašová
Chl.S Dúbrava
VDJ Smrečany
ČSK Modrá Hora Podtureň
VDJ Jakubovany
ČS č.1 Važec
ČS č.2 Važec
ČS č.5 Važec
ČS č.6 Važec
ČS č.7 Važec
ČOV Važec
ČSK Východná hlavná
ČSK č.1 Bobrovec
ČSK č.2 Bobrovec
ČS Ondrašová
VDJ Bobrovček
ČSK č.2 L. Porúbka
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24ZSS3307117000V
24ZSS33071150004
24ZSS330718500AG
24ZSS3310568000F
24ZSS32066110007
24ZSS3306068000B
24ZSS3313930000L
24ZSS3314998000B
24ZSS3315003000Y
24ZSS45003870000
24ZSS4500786000E
24ZSS45007870009
24ZSS4500785000J
24ZSS45007900001
24ZSS4500791000X
24ZSS4501005000Y
24ZSS45007880004
24ZSS45003620000
24ZSS4500363000W
24ZSS4501106600U
24ZSS45036910000G
24ZSS330180700AG

3307117
3307115
3307185
3310568
3206611
3306068
3313930
3314998
3315003
4500387
4500786
4500787
4500785
4500790
4500791
4501005
4500788
4500362
4500363
4501066
4503691
3301807

1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál
1T Normál

C5
C5
C5
C2
C2
C1
C4
C2
C2
C1
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C4
C5
C1
C1

27

20 - 25
16 - 20
25 - 32
20 - 25
50 - 63
25 - 63
10 - 25
10 - 25
10 - 25
10 - 25
10 - 25
10 - 25
10 - 25
10 - 25
10 - 25
63 - A (200A)
63 - A (160A)
10 - 25
25 - 63
26 - 63
25 - 63
25 - 63

2263
1420
15801
1650
10120
59
2384
913
708
1080
703
1541
2058
927
785
148350
105362
516
1439
2433
1928
48
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FORMULÁR D.1

PONUKOVÝ LIST
Referenčné číslo zverejnenia v Úradnom vestníku EÚ/Vestníku ÚVO:

/

Predmet zákazky: Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku 2017 -2018
Ponuka sa predkladá pre:
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595
031 05 Liptovský Mikuláš
1

PONUKU PREDKLADÁ:

Obchodný názov
uchádzača
Adresa sídla

IČO
IČ DPH SK:
(ak uchádzač nie je
platcom DPH upozorní na
túto skutočnosť)
Meno štatutárneho
zástupcu uchádzača:
Kontaktná osoba pre
účely e-aukcie tohoto
verejného obstarávania:
Kontakty:

Štatutárneho zástupcu uchádzača

Kontaktnej osoby uchádzača pre
účely e-aukcie

Telefón:
e-mail s povinnou
možnosťou potvrdenia
prijatia e-mailu

2

PREHLÁSENIE UCHÁDZAČA

My, dolupodpísaní, týmto vyhlasujeme, že:
2.1 sme preštudovali a v plnej miere súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže pod referenčným
č. <ref. číslo podľa úradného vestníka EÚ/Vestníka VO> zo dňa
<……................................ /…….....................> a ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch.
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Týmto akceptujeme všetky ustanovenia v ich úplnosti, bez výhrad a obmedzení.
1.2.

v súlade s podmienkami súťažných podkladov a časovými termínmi v nich uvedenými,
ponúkame predmet obstarania bez výhrad alebo obmedzení:

1.3.

všetky doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné.

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

Meno a priezvisko:_____________________________________________________
(podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene uchádzača v súlade s výpisom z obchodného registra
alebo iného úradného registra, v ktorom je uchádzač zapísaný) alebo osoba splnomocnená – úradne overený
podpis.

...........................................................................................................................................
Pečiatka firmy/ spoločnosti
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FORMULÁR D.2

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA O BANKÁCH
Predmet zákazky: Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku 2017 -2018

Uchádzač: .....................................................................................................................
(Obchodný názov, sídlo)

Týmto čestne vyhlasujem, že okrem banky..........................(uviesť názov banky), ktorá pre
našu spoločnosť vydala vyjadrenie o schopnosti plniť si svoje finančné záväzky, ktoré
predkladám k preukázaniu svojho ekonomického a finančného postavenia vo verejnom
obstarávaní a ktorú uvádzam vo svojom návrhu obchodných podmienok, som klientom
nasledujúcich bánk:
1.
2.

........................................................................ (uviesť názov banky)
........................................................................ (uviesť názov banky)
až

n. ........................................................................ (uviesť všetky banky, ktorých je uchádzač klientom)
a v bankách, ktorých som klientom a ktoré uvádzam v bodoch 1 – n:
- si plním svoje finančné záväzky
- dodržiavam splátkový kalendár (v prípade splácania úveru)
- v posledných dvoch rokoch som nebol a ani v súčasnosti nie som v nepovolenom debete
- bežné účty vo všetkých uvádzaných bankách v posledných dvoch rokoch neboli a ani
v súčasností nie sú predmetom exekúcie
Zároveň čestne vyhlasujem, že okrem vyššie uvádzaných bánk a banky, ktorú uvádzam v
zmluvách o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku, nie som
klientom žiadnej ďalšej banky.
V ...............................dňa........................................

Meno a priezvisko:_____________________________________________________
(podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene uchádzača v súlade s výpisom z obchodného registra
alebo iného úradného registra, v ktorom je uchádzač zapísaný) alebo osoba splnomocnená – úradne overený
podpis.

...........................................................................................................................................
Pečiatka firmy/ spoločnosti
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FORMULÁR D.3

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ
Predmet zákazky: Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku 2017 -2018

Uchádzač: .....................................................................................................................
(Obchodný názov, sídlo)

Kritérium:
Hodnota cenovej konštanty „a“

€/MWh

Osoba určená pre elektronickú aukciu:
Meno:
Telefón:
E-mail:

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

Meno a priezvisko:_____________________________________________________
(podpisuje osoba alebo osoby oprávnené konať v mene uchádzača v súlade s výpisom z obchodného registra
alebo iného úradného registra, v ktorom je uchádzač zapísaný) alebo osoba splnomocnená – úradne overený
podpis.

...........................................................................................................................................
Pečiatka firmy/ spoločnosti
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FORMULÁR D.4

REFERENČNÝ LIST
Predmet zákazky: Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku 2017 -2018

Uchádzač: .....................................................................................................................
(Obchodný názov, sídlo)

Odberateľ
Názov (obchodné meno)odberateľa:
Adresa sídla odberateľa alebo miesto plnenia
dodávok
IČO:
Kontaktná osoba odberateľa:
Telefónne číslo kontaktnej osoby odberateľa:
Objem odobratého množstva v MWh
Zmluvne dojednané množstvo elektrickej
Skutočne dodané množstvo elektrickej
energie:
energie
Odôvodnenie rozdielu dojednaného množstva elektrickej energie (vyplní sa v prípade rozdielu)

Lehota uskutočnenia premetu plnenia
Zmluvná lehota predmetu plnenia:
Skutočná lehota predmetu plnenia
Odôvodnenie rozdielu (vyplní sa v prípade rozdielu)

Potvrdenie uvedených informácií za odberateľa
Zhodnotenie uskutočnenia prác podľa obchodných podmienok:
Dátum poskytnutia informácií:

.....................................................................
(titul, meno, priezvisko štatutárneho zástupcu odberateľa alebo
oprávnenej osoby, funkcia)
Pečiatka spoločnosti

Referenčný list je informáciou o jednej konkrétnej dodávke (zmluve)Počet vyplnených tlačív sa
bude rovnať počtu uskutočnených dodávok (zmlúv), ktorých zrealizovanie uchádzač zdeklaruje.
Prílohou každého referenčného listu bude potvrdenie o kvalite dodania podľa sekcie B bodu 4.1
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Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za
odchýlku .../ 2016
(Návrh)
uzatvorená v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov a zákona č. 513/1991
Z.z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

Obchodné meno:
Sídlo:
Údaj o zápise v OR:
Zastúpená:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT :
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Oprávnenosť konaní:

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
Revolučná 595, 031 05 Liptovský Mikuláš
zapísaná v OR Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.10547/L
Ing. Rudolf Urbanovič, predseda predstavenstva
Ing. Marián Lesanský, člen predstavenstva
Prima banka Slovensko, a.s., číslo účtu: 0302453005/5600
SK63 5600 0000 0003 0245 3005
KOMASK2X
36 672 441
2022236557
SK 2022236557
044/5437710
044/5522863
sekretariat@lvsas.sk
Príloha č. 2
(ďalej len „Odberateľ“)
a

Obchodné meno:
Sídlo:
Údaj o zápise v ŽR:
Zastúpená:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT :
IČO:
DIČ:
Tel.:
E-mail:
Oprávnenosť konaní:

Príloha č. 2
(ďalej len „Dodávateľ“)
(spolu aj „zmluvné strany“)

II.
Preambula
1. Odberateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania zadávania
nadlimitnej zákazky verejnou súťažou, ktorého víťazom sa stal Dodávateľ.
2. Odberateľ zrealizoval verejné obstarávanie ako nadlimitnú zákazku postupom verejnej súťaže na
predmet zákazky „Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku“, ktorého
výsledkom je táto Zmluva o dodávke, distribúcii elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku.
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3. Ustanovenia uvedené v tejto zmluve sú podstatnými náležitosťami každej Zmluvy na dodávku aj
distribúciu elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, uzavretej medzi zmluvnými
stranami.

III.
Predmet zmluvy
1. Je stanovenie základných práv a povinností odberateľa na jednej strane a dodávateľa na druhej
strane, pri zabezpečovaní dodávky, odberu a distribúcie elektrickej energie s prevzatím
zodpovednosti za odchýlku, zabezpečení a služieb s používaním prenosovej sústavy a ostatných
regulovaných služieb. (ďalej len „Dodávka elektriny“).
2. Dodávateľ sa zaväzuje:
2.1. dodávať kupujúcemu elektrickú energiu do jednotlivých odberných miest podľa prílohy č. 1
tejto Zmluvy.
2.2. poskytnutie prístupu k nameraným dátam spotreby na odberných miestach priebehovým
meraním cez portál dodávateľa bez časového obmedzenia
2.3. sprístupnenie náhľadu faktúr a platieb v elektronickej podobe cez portál dodávateľa bez
časového obmedzenia
2.4. termovízne meranie s technickou správou pre vybrané zariadenia odberateľov
(minimálne 3 merania ročne po vzájomnej dohode)
3. Odchýlka subjektu zúčtovania je rozdiel medzi dohodnutým množstvom elektriny a množstvom
skutočne odobratej elektriny. Režim prenesenej zodpovednosti za odchýlku (t.j. preniesť na seba
náklady s tým spojené a riziko nepredpokladaného zvýšenia priemernej ceny elektriny v dôsledku
platby za odchýlky) sa viaže na plánované množstvo odberu elektrickej energie.
4. Odberateľ je povinný odoberať elektrinu a zaplatiť dodávateľovi za dodávku elektriny cenu podľa
tejto Zmluvy.
5. Dodávka elektriny bude uskutočňovaná podľa Zákona o energetike č. 656/2004 Z.z. a platných
Obchodných podmienok dodávky elektriny s celkovou ročnou spotrebou elektriny upresnenou
súčtom objemov nakúpených v jednotlivých tranžiach na príslušný kalendárny rok 2017 a 2018.
Dodávka elektriny je splnená prechodom elektriny z distribučnej sústavy spoločnosti, ku ktorej je
odberné miesto kupujúceho pripojené do odberného miesta Dodávateľa, t.j. prechodom elektriny
cez odovzdávacie miesto, v ktorom sa zároveň uskutočňuje prechod vlastníckych práv k dodanej
elektrine a nebezpečenstvo škody.
6. Technická špecifikácia odberných miest a technický popis meracej súpravy, ktorá poskytuje všetky
informácie potrebné pre distribúciu elektriny bude uvedená v Zmluve o dodávke a distribúcii
elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku.

IV.
Termín dodania, miesto dodania a dodacie podmienky
1. Termín dodania: 1.1.2017 od 00.00 hod. do 31.12.2018 do 24.00 hod.
2. Miestom dodania je Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. a jej odberné miesta uvedené v Prílohe
č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
3. Predpokladané množstvo dodanej a odobratej elektrickej energie predstavuje za 24 mesiacov :
18 000 MW (9 000 MWh /rok).
4. Tolerancia odberu elektrickej energie je od 70% - 130% z ročnej hodnoty výšky odberu, vo vzťahu
k zmluvnej hodnote objednanej elektriny na príslušný rok 2017 a 2018. Vyhodnocovanie tolerancie
odberu elektriny bude vyhodnocované na každý rok samostatne. V rámci tejto tolerancie nebude
uplatňovaná žiadna pokuta alebo príplatok za neodobratie elektriny alebo odobratie elektriny naviac.
5. Odberateľ objednáva elektrinu po častiach.
6. Odberateľ môže realizovať maximálne 5 nákupov počas jedného roka (max. 10 počas trvania tejto
Zmluvy), pričom: Minimálny objem jednotlivého nákupu okrem posledného nákupu je 20%
celkového ročného objemu. Posledný nákup pre nasledujúci rok musí byť zrealizovaný najneskôr:
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15.12.2016– pre rok 2017
15.12.2017– pre rok 2018
7. Jednotlivé čiastkové nákupy inicializuje Odberateľ, a to formou požiadavky o realizáciu nákupu
zaslanou Dodávateľovi elektronickou poštou na dve vopred dohodnuté e-mailové adresy, a to do
8:00 hod. v deň (len v pracovné dni) kedy má byť nákup realizovaný. V prípade, že Odberateľ
požiada o nákup po 8:00 hod., má sa za to, že Odberateľ žiada o nákup práve na nasledujúci deň.
Požiadavka musí obsahovať identifikáciu Odberateľa (IČO, názov), určenie obdobia dodávky (rok),
objem dodávky (MWh). Po potvrdení prijatia požiadavky zo strany Dodávateľa sa táto stáva pre
obidve zmluvné strany záväzná a zrušiť ju možno len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.
Dodávateľ môže nákup jednostranne odmietnuť len v prípade, že existujú objektívne príčiny, pre
ktoré Dodávateľ nemôže požadovaný nákup uskutočniť – v takomto prípade je Dodávateľ povinný
bezodkladne Odberateľa informovať o nemožnosti uskutočniť nákup a zdôvodniť svoje konanie.
V prípade úspešnej realizácie nákupu Dodávateľ vystaví doklad „Záväzná objednávka ‘poradové
číslo nákupu‘ “ a doručí ho Odberateľovi (elektronickou poštou vo formáte „.pdf“ alebo osobne)
k písomnému potvrdeniu, a to najneskôr do 14:00 hod. v deň realizácie nákupu. Odberateľ „Záväznú
objednávku“ písomne potvrdí najneskôr do 15:00 v ten istý deň. Písomné potvrdenie Záväznej
objednávky môže Odberateľ odmietnuť len v prípade, že táto je v zjavnom rozpore s požiadavkou
o realizáciu tranže alebo ustanoveniami tejto Zmluvy.
8. Celkové dohodnuté množstvo dodávky elektriny na predmetné obdobie (obdobie platnosti Zmluvy)
bude stanovené ako súčet objemov jednotlivých objednávok. Musí ďalej obsahovať priemernú
indikovanú cenu (EUR/MWh) a rozkontovanie indikovanej priemernej ceny do záväznej tarifnej
ceny (EUR/MWh).
9. Odberateľ je povinný odobrať minimálne 70% a maximálne 130% celkového dohodnutého ročného
množstva dodávky elektriny.
9.1. V prípade, ak Odberateľ neodoberie minimálne dohodnuté množstvo elektriny, zaplatí za
každú neodobratú MWh pod hranicu 70% celkového dohodnutého množstva dodávky elektriny
(nedočerpanie) zmluvnú pokutu vo výške 30,- EUR/MWh, pokiaľ sa zmluvné strany
nedohodnú inak. Iná dohoda bude uzatvorená dodatkom k zmluve. Zmluvnú pokutu uhradí na
základe faktúry vystavenej po vyhodnotení zmluvného obdobia. Zmluvná pokuta nie je
predmetom DPH.
9.2. V prípade, ak Odberateľ prekročí dohodnuté maximálne množstvo elektriny, má Dodávateľ
právo k cene za každú MWh odobratú nad hranicu 130% celkového dohodnutého množstva
dodávky elektriny (prečerpanie) uplatniť cenovú prirážku vo výške 15,- EUR/MWh, pokiaľ sa
zmluvné strany nedohodnú inak. Iná dohoda bude uzatvorená dodatkom k zmluve. Cenová
prirážka bude fakturovaná dokladom o oprave základu dane (ťarchopisom), v ktorom budú
uvedené čísla faktúr, ku ktorým sa ťarchopis vzťahuje. Doklad o oprave základu dane bude
vystavený v súlade s §25 Zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. v platnom znení.
10. Dodávateľ je oprávnený vykonať vyhodnotenie skutočne odobratej elektriny za zmluvné obdobie.
Toto vyhodnotenie bude vykonané súčtom odberov za všetky odberné miesta uvedené v Prílohe č.1,
k poslednému dňu ročného obdobia. Vyhodnotenie vykoná dodávateľ najneskôr do 30 dní po
ukončení ročného obdobia. Na odberných miestach typu maloodber môže odberateľ zadať konečné
stavy elektromera. Ak odberateľ neposkytne konečné stavy uvedeným spôsobom, môže dodávateľ
vykonať klasifikovaný odhad spotreby. V takom prípade dodávateľ nie je povinný akceptovať
reklamáciu k výške odhadu spotreby, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
11. Cena dodávky elektriny je dohodnutá zmluvnými stranami ako cena dohodou podľa Zákona č.
18/1996 Z.z. o cenách

V.
Kúpna cena
1.

Cena dodávky elektriny v režime s prevzatím zodpovednosti za odchýlku dodávateľom sa stanoví
pre každý nákup zvlášť ako súčet:
cenovej konštanty „a“ vo výške ............. €/MWh (bude doplnená po elektronickej aukcii)
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a
ceny „SLOVAK BASE LOAD YEAR 20YY FUTURES Settlement Price“ na obchodnej
platforme Power Exchange Central Europe PXE pre pracovný deň predchádzajúci pracovnému
dňu v ktorom je realizovaný nákup (ďalej len „cena PXE“ ).
2. V prípade, že Dodávateľ príjme požiadavku na realizáciu tranže v deň „d“ do 8:00 hod., bude použitá
cena PXE zo dňa „d-1“. V prípade, že Dodávateľ príjme požiadavku na realizáciu nákupu v deň „d“
po 8:00 hod. a Odberateľ túto požiadavku nestornuje do 10:00 hod. v deň „d“, bude použitá cena
PXE zo dňa „d“.
3. Po realizácii posledného nákupu Dodávateľ vykoná výpočet výslednej tarifnej ceny (jednotarif) ako
vážený aritmetický priemer tarifných cien jednotlivých objednávok a tarifných spotrieb.
4. Do ceny dodávky elektriny je započítaná cena služby prevzatia zodpovednosti za odchýlku
a poskytovanie služieb čl. III bodov 2.2 – 2.4.
5. Všetky ceny sú bez dane z pridanej hodnoty, bez spotrebnej dane z elektriny a bez odvodu do
Národného jadrového fondu. DPH, spotrebná daň z elektriny a odvod do Národného jadrového fondu
bude pripočítaný. K cenám bude pripočítavaná DPH podľa platných právnych predpisov. V prípade,
ak tak stanovuje príslušný zákon, k cene bude pripočítaná spotrebná daň z elektriny.
6. Cena za distribuovanú a dodanú elektrinu je stanovená v EUR pokiaľ sa Dodávateľ a Odberateľ
nedohodli inak. Platba v inej mene než EUR musí byť obojstranne dohodnutá písomne .
7. Cena za poskytnutie distribúcie elektriny, prenosu elektriny, za poskytovanie systémových služieb
a nákladov na prevádzkovanie systému a ostatné poplatky schválené URSO (predmet plnenia podľa
čl. III. tejto Zmluvy) sú určené podľa platných cenových rozhodnutí URSO. V prípade zavedenia
nových poplatkov alebo nových daní príslušnými štátnymi orgánmi SR, ktoré sa týkajú plnenia podľa
tejto Zmluvy, má Dodávateľ právo požadovať od Odberateľa ich zaplatenie a Odberateľ sa zaväzuje
tieto poplatky zaplatiť. Dodávateľ má právo požadovať od Odberateľa aj zaplatenie zvýšených
nákladov, ktoré budú mať vplyv na cenu a ktoré budú zavedené URSO-m alebo rozhodnutiami
štátnych orgánov SR a ktoré Dodávateľ nebude môcť ovplyvniť.

VI.
Fakturácia a finančné podmienky
1. Kúpna cena je splatná na základe daňových dokladov (faktúr za odobratú elektrinu) dodávateľa,
ktoré budú vystavované za každé jednotlivé odberné miesto samostatne, nasledovne :
1.1. odberné miesto typu „ maloodber“ – fakturácia bude realizovaná raz ročne, podľa stavu
elektromerov;
1.2. odberné miesta typu veľkoodber – fakturácia bude vykonávaná mesačne, podľa stavu
elektromerov do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.
2. Preddavkové platby pre odberné miesta typu maloodber, budú stanovené do výšky 85 %
z predpokladanej výšky faktúry. Počet realizovaných zálohových platieb je 11 splátok za rok, so
splatnosťou k 15. dňu v mesiaci.
3. Preddavkové platby pre odberné miesta typu veľkoodber, budú stanovené do výšky 85 %
z predpokladanej výšky faktúry, so splatnosťou k 15. dňu v mesiaci. Fakturácia bude vykonávaná 1
x mesačne.
4. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového dokladu. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní.
Zobrazenie faktúr za spotrebovanú elektrinu podľa identifikačných čísiel odberných miest bude na
internetovej stránke dodávateľa.
5. V prípade vzniku chyby, alebo omylu pri fakturácii elektriny nesprávnym odpočtom, výpočtovou
chybou a pod., budú mať odberateľ aj dodávateľ nárok na vyrovnanie nesprávne fakturovaných
čiastok. Reklamácia musí byť uplatnená písomne bez zbytočného odkladu, najneskôr do 25 dní od
vystavenia resp. obdržania faktúry. Dodávateľ resp. odberateľ reklamáciu prešetria a výsledok
oznámia druhej strane do 30 dní od obdržania reklamácie.
6. Všetky platby za dodávku elektriny sa budú vykonávať bezhotovostne v peňažných ústavoch alebo
inkasným príkazom v prospech dodávateľa.
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VII.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Dodávateľ je povinný :
- realizovať obchod s elektrickou energiou, vo vzťahu k dosiahnutým výsledkom vo verejnej
súťaži – elektronickej aukci.
2. Odberateľ je povinný:
- odoberať elektrickú energiu, vo vzťahu k dosiahnutým výsledkom vo verejnej súťaži –
elektronickej aukci,
- uhradiť kupujúcemu predložené faktúry v lehotách splatnosti a v správnej výške.

VIII.
Doba trvania a zánik zmluvy
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, pričom platnou a účinnou sa stáva dňom jej podpísania
obidvoma zmluvnými stranami.
2. Pri podstatnom porušení povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy môže oprávnená strana odstúpiť
od zmluvy do 1 mesiaca s udaním dôvodov podstatného porušenia povinností po oznámení druhej
zmluvnej strane a požadovať od povinnej strany náhradu škody v súlade s platnou úpravou.
Oznámenie o odstúpení musí byť písomnou formou, doručené na adresu zmluvnej stravy uvedenej
v záhlaví zmluvy.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností bude Odberateľ
považovať:
3.1. Odobratie licencie resp. oprávnení na dodávku a distribúciu elektrickej energie
3.2. Ak sa spoločnosť dostane do návrhu na konkurz, vyrovnanie, reštrukturalizáciu alebo
likvidáciu spoločnosti alebo je voči nej vznesený právoplatný výkon exekučného rozhodnutia
3.3. Ak dodaný tovar nebude zodpovedať vlastnostiam dohodnutým v tejto Zmluve.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností bude Dodávateľ
považovať:
4.1. Ak Odberateľ mešká so zmluvne dohodnutou platbou a neuhradil ju ani podľa upomienky
4.2. Pokiaľ Odberateľ neodoberie riadne predmet zmluvy podľa Zákona
4.3. Ak Odberateľ nie je vlastníkom odberného miesta a vlastník odberného miesta požiada
o zmenu odberateľa na odberné miesto.
5. Zmluvu je možné vypovedať ktoroukoľvek zmluvnou stranou, pričom výpoveď musí byť písomná
a musí byť doručená druhej strane. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť dňom
doručenia výpovede. V prípade pochybností o dátume sa má za to, že výpoveď resp. odstúpenie od
zmluvy bolo doručené druhej strane 3. deň po jeho odoslaní.

IX.
Spoločné a záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že záväzkový vzťah, vzniknutý na základe tejto zmluvy
sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Prílohou č. 2 je čestné vyhlásenie dodávateľa o uzatvorení platnej distribučnej zmluvy s uvedením
čísla a dátumu jej uzatvorenia s prevádzkovateľom distribučnej sústavy o distribúcii a prístupe do
distribučnej sústavy ma vymedzenom území vo vzťahu k odberným miestam odberateľa.
3. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží každá zmluvná strana
dve vyhotovenia.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a jednotlivým
pojmom, vysvetlili si význam jednotlivých pojmov a ustanovení zmluvy, porozumeli im a na znak
súhlasu s touto zmluvou ju vlastnoručne podpisujú.
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Odberateľ:

Dodávateľ:

V Liptovskom Mikuláši, dňa: ......................

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

––––––––––––––––––––––––
Ing. Rudolf Urbanovič
predseda predstavenstva

––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––
Ing. Marián Lesanský
člen predstavenstva
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Príloha č. 1
Rámcovej dohody o dodávke, distribúcii elektriny
a prevzatí zodpovednosti za odchýlku .../LVS, a.s./2016

Prehľad odberných miest Liptovskej vodárenskej spoločnosti, a.s.
P.č.

Názov odberného miesta

EIC kód

ČOM

Produkt

Dis. sadzba

1

ČOV Liptovský Mikuláš

24ZSS9310691001V

9310691

1T Normál

D - VN

2

Admin. budova závodu

24ZSS9310398000J

9310398

1T Normál

D - VN

3

ČS ČOV Palúdzka

24ZSS9317647000E

9317647

1T Normál

D - VN

4

Vyvieranie Demänovská Dolina

24ZSS9300160000Q

9300160

1T Normál

D - VN

5

ÚV Liptovská Porúbka

24ZSS9317584001A

9317584

1T Normál

D - VN

6

ČS Podbreziny

24ZSS93176230017

9317623

1T Normál

D - VN

7

ČOV Hybe

24ZSS4500169000G

4500169

1T Normál

D - VN

8

ČS Východná

24ZSS3207378000N

3207378

1T Normál

C5

10

ÚV Demänovská Dolina

24ZSS32049800002

3204980

1T Normál

C5

11

ČS Dovalovo

24ZSS3206191000V

3206191

1T Normál

C4

12

ČOV Pavčina Lehota

24ZSS320496300AG

3204963

1T Normál

C5

13

ČOV Liptovský Ján

24ZSS3206453000O

3206453

1T Normál

C5

14

ČS Liptovský Hrádok

24ZSS32057800008

3205780

1T Normál

C6

15

VDJ Liptovský Hrádok DTP

24ZSS3206183000R

3206183

1T Normál

C2

16

VDJ L. Ondrej

24ZSS3206477000T

3206477

1T Normál

C2

17

ČSK Hlboké

24ZSS3203719000L

3203719

1T Normál

C2

18

VDJ L. Hrádok HTP

24ZSS3206182000W

3206182

1T Normál

C2

19

ČS Kvačany

24ZSS3205426000Z

3205426

1T Normál

C4

20

ČS K. Lehota

24ZSS3205306000H

3205306

1T Normál

C5

21

VDJ Vlachy

24ZSS32072580005

3207258

1T Normál

C1

22

VDJ L. Mikuláš

24ZSS3203910000F

3203910

1T Normál

C5

23

VDJ Podbreziny

24ZSS32044530003

3204453

1T Normál

C5

24

ŠŠ Závažná Poruba

24ZSS3207495000J

3207495

1T Normál

C4

25

ČSK Z. Poruba

24ZSS3204375000P

3204375

1T Normál

C2

26

pramenisko Kráľova Lehota

24ZSS3205307000C

3205307

1T Normál

C5

27

Chata Kokava

24ZSS32054770000

3205477

1T Normál

C2

28

VDJ Vavrišovo

24ZSS3207090000Z

3207090

1T Normál

C1

29

VDJ Dúbrava

24ZSS3205036000K

3205036

1T Normál

C1

30

ÚV Jasná

24ZSS3204930000W

3204930

1T Normál

C6

31

VDJ Sv. Kríž

24ZSS3207014000Q

3207014

1T Normál

C1

33

VDJ Bobrovník

24ZSS32049010008

3204901

1T Normál

C1

34

KO Liptovská Porúbka

24ZSS32063250002

3206325

1T Normál

C1

35

KO Podtureň

24ZSS3206814000F

3206814

1T Normál

C1

36

ČOV Liptovský Ondrej

24ZSS32064740007

3206474

1T Normál

C5

37

VDJ V. Boca

24ZSS3207432000X

3207432

1T Normál

C1

38

VDJ L. Ján

24ZSS32063850003

3206385

1T Normál

C2

39

ČS NOC Východná

24ZSS3207307000X

3207307

1T Normál

C5
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EIC kód

ČOM

Produkt

Dis. sadzba

VDJ Kokava

24ZSS3205475000A

3205475

1T Normál

C2

42

VDJ L. Anna

24ZSS3205462000V

3205462

1T Normál

C1

44

VDJ Žiar

24ZSS32075120001

3207512

1T Normál

C1

45

VDJ V. Poruba

24ZSS3207205000D

3207205

1T Normál

C1

46

VŠ Konská

24ZSS3205283000S

3205283

1T Normál

C2

47

VDJ Jalovec

24ZSS32048460003

3204846

1T Normál

C4

48

ČOV K. Lehota

24ZSS3205298000Y

3205298

1T Normál

C2

49

Š Lazisko

24ZSS3301719000R

3301719

1T Normál

C1

50

Š Malatíny

24ZSS3301721000O

3301721

1T Normál

C1

51

Š Kľačany

24ZSS3301715000A

3301715

1T Normál

C1

52

Š Ľubeľa

24ZSS33017160005

3301716

1T Normál

C1

53

VDJ Kľačany

24ZSS3301722000J

3301722

1T Normál

C1

54

VDJ Partizánska Ľupča

24ZSS3206691000X

3206691

1T Normál

C1

55

VDJ L. Porúbka

24ZSS3206354000Q

3206354

1T Normál

C2

56

ČS Demänová

24ZSS3301640000O

3301640

1T Normál

C2

57

ČOV L. Kokava

24ZSS3205472000P

3205472

1T Normál

C2

58

ČSK L. Peter

24ZSS3206274000L

3206274

1T Normál

C1

59

ČSK Trstené

24ZSS32070350009

3207035

1T Normál

C1

60

VDJ Hybe

24ZSS3042171000M

3042171

1T Normál

C1

61

ČSK Podtureň

24ZSS3206150000N

3206150

1T Normál

C4

62

ČSK Uh. Ves

24ZSS3306264000H

3306264

1T Normál

C5

63

ČSK č.1 L. Porúbka

24ZSS3307113000E

3307113

1T Normál

C5

64

ČSK L. Hrádok

24ZSS33071140009

3307114

1T Normál

C5

65

ČSK L. Peter

24ZSS3307117000V

3307117

1T Normál

C5

66

ČSK Dovalovo

24ZSS33071150004

3307115

1T Normál

C5

67

ČS Jasná

24ZSS330718500AG

3307185

1T Normál

C5

68

VDJ Jasná

24ZSS3310568000F

3310568

1T Normál

C2

69

ČS Malužiná

24ZSS32066110007

3206611

1T Normál

C2

71

ČSK Ondrašová

24ZSS3306068000B

3306068

1T Normál

C1

72

Chl.S Dúbrava

24ZSS3313930000L

3313930

1T Normál

C4

73

VDJ Smrečany

24ZSS3314998000B

3314998

1T Normál

C2

74

ČSK Modrá Hora Podtureň

24ZSS3315003000Y

3315003

1T Normál

C2

75

VDJ Jakubovany

24ZSS45003870000

4500387

1T Normál

C1

76

ČS č.1 Važec

24ZSS4500786000E

4500786

1T Normál

C4

77

ČS č.2 Važec

24ZSS45007870009

4500787

1T Normál

C4

78

ČS č.5 Važec

24ZSS4500785000J

4500785

1T Normál

C4

79

ČS č.6 Važec

24ZSS45007900001

4500790

1T Normál

C4

80

ČS č.7 Važec

24ZSS4500791000X

4500791

1T Normál

C4

81

ČOV Važec

24ZSS4501005000Y

4501005

1T Normál

C4

82

ČSK Východná hlavná

24ZSS45007880004

4500788

1T Normál

C4

83

ČSK č.1 Bobrovec

24ZSS45003620000

4500362

1T Normál

C4

84

ČSK č.2 Bobrovec

24ZSS4500363000W

4500363

1T Normál

C4

P.č.

Názov odberného miesta
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EIC kód

ČOM

Produkt

Dis. sadzba

ČS Ondrašová

24ZSS4501106600U

4501066

1T Normál

C5

86

VDJ Bobrovček

24ZSS45036910000G

4503691

1T Normál

C1

87

ČSK č.2 L. Porúbka

24ZSS330180700AG

3301807

1T Normál

C1

P.č.

Názov odberného miesta

85

Odberateľ:

Dodávateľ:

V Liptovskom Mikuláši, dňa: ......................

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

––––––––––––––––––––––––
Ing. Rudolf Urbanovič
predseda predstavenstva

––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––––––––––––
Ing. Marián Lesanský
člen predstavenstva
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Príloha č. 2
Rámcovej dohody o dodávke, distribúcii elektriny
a prevzatí zodpovednosti za odchýlku .../LVS, a.s./2016

Splnomocnenci pre zmluvné vzťahy
Na strane Dodávateľa:
Funkcia

Na strane Odberateľa:
Funkcia
Predseda predstavenstva
Člen Predstavenstva

Meno

Telefón

E-mail

Meno

Telefón
+421445437711
+42144 5437711

E-mail
sekretariat@lvsas.sk
sekretariat@lvsas.sk

Ing. Rudolf Urbanovič
Ing. Marián Lesanský

Splnomocnenci pre rokovania
Na strane Dodávateľa:
Funkcia

Meno

Telefón

Na strane Odberateľa:
Funkcia
Meno
Telefón
Výrobný riaditeľ
Ing. Tomáš Benikovský +421445437711
Obchodno- ekonomický Ing. Miroslav Kohút
+421445437711
riaditeľ

E-mail

E-mail
tomas_benikovsky@lvsas.sk
miroslav_kohut@lvsas.sk

Splnomocnenci pre špecifikácie odberného(-ných) miesta (miest)
Na strane Dodávateľa:
Funkcia

Na strane Odberateľa:
Funkcia
Technik

Sekcia E
NÁVRH ZMLUVY

Meno

Meno
Stanislav Kubín

Telefón

Telefón
+421905466864

E-mail

E-mail
stanislav_kubin@lvsas.sk
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Komunikácia v prípade poruchy a plánovaných prerušení v distribúcií elektriny
Na strane Dodávateľa:
Funkcia

Telefón

Na strane Odberateľa:
Kontakty pre vyrozumievanie zadané zákazníkom prostredníctvom webovej aplikácie webkontakty
majú prednosť pred nižšie uvedenými kontaktnými údajmi
Funkcia
Meno
Telefón
E-mail
Dispečing
Stála služba
+421908916579
dispecing@lvsas.sk
Technik
Stanislav Kubín
+421905466864
stanislav_kubin@lvsas.sk

Záväzná objednávka elektriny po tranžiach a podpis konfirmácie
Na strane Dodávateľa.:
Funkcia

Meno

Telefón/fax

E-mail

Na strane Odberateľa:
Funkcia
Meno
Výrobný riaditeľ Ing. Tomáš Benikovský
Technik
Stanislav Kubín

Telefón/fax
+421445437711
+421905466864

Odberateľ:

Dodávateľ:

V Liptovskom Mikuláši, dňa: ......................

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

––––––––––––––––––––––––
Ing. Rudolf Urbanovič
predseda predstavenstva

––––––––––––––––––––––––

E-mail
tomas_benikovsky@lvsas.sk
stanislav_kubin@lvsas.sk

––––––––––––––––––––––––
Ing. Marián Lesanský
člen predstavenstva
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