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A. Pokyny pre uchádzačov 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
1.1. Podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní, Ústav špeciálneho zdravotníctva 

a výcviku Ministerstva obrany Slovenskej republiky Lešť (v skratke „ÚŠZV MO SR Lešť“) je 
verejným obstarávateľom (ďalej len „verejný obstarávateľ“).  

1.2. Štatutárnym zástupcom je riaditeľ prof. MUDr. Ján Zvonár, CSc. Riaditeľa v čase jeho 
neprítomnosti zastupuje v rozsahu jeho práv a povinností zástupca riaditeľa. 

1.3. Poštová adresa: „Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť, 962 63 Pliešovce“.   
1.4. Kontaktná osoba je Ing. Ján Kulich, tel. 0960455855, e-mail: jan.kulich@mil.sk.           
1.5. IČO:  00804932 
1.6. Internetová adresa: http://www.uszv.mil.sk/ 

2. Predmet zákazky  
2.1. Názov predmetu zákazky: „Dodávka elektrickej energie“. 
2.2. Číselný kód  z Hlavného slovníka obstarávania (CPV): 09310000-5. 

3. Variantné riešenie 
3.1. Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ponuka s variantným riešením nebude 

vyhodnocovaná.   
3.2. Uchádzači   musia   predložiť  ponuku   na  celý   predmet   zákazky,  t.j.  dodávka   elektrickej   

energie, zabezpečenie jej distribúcie so zodpovednosťou  za odchýlky počas celej doby 
zmluvného vzťahu.  

4. Zdroj finančných prostriedkov a predpokladaná hodnota zákazky 
4.1. Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtovaných prostriedkov verejného obstarávateľa. 

V prípade, že ponuka uchádzača prevýši pridelené finančné prostriedky, verejný obstarávateľ si 
vyhradzuje právo danú ponuku neprijať, prípadne postupovať v zmysle § 55 zákona o verejnom 
obstarávaní prípadne § 58 zákona o verejnom obstarávaní.  

4.2. Verejný obstarávateľ rozsah odberných miest a odber elektrickej energie si bude uplatňovať 
v závislosti od jeho potrieb a od  jemu reálne pridelených disponibilných finančných 
prostriedkov na uvedený predmet zákazky v danom rozpočtovom období plnenia. Na základe 
týchto okolností si vyhradzuje právo zníženia, prípadne zvýšenia odberných miest alebo odber 
elektrickej energie a aj prípadného zrušenia uzavretej rámcovej dohody a následnej zmluvy 
o združenej dodávke elektrickej energie bez nároku na uplatnenie sankcií. 

4.3. Predpokladaná hodnota zákazky, bola určená na 545 000,00 € bez DPH (654 000,00 € s DPH) 
na jeden rok, na 4 roky 2 180 000,00 € bez DPH (2 616 000,00 s DPH). Podľa predpokladanej 
hodnoty, pri zadávaní zákazky bude použitý postup podľa § 4 ods. 2 zákona o verejnom 
obstarávaní, pre nadlimitnú zákazku. 

5. Miesto a lehota plnenia predmetu zákazky 
5.1. Miesta  dodania  predmetu  zákazky sú  odberné   miesta  uvedené v nasledujúcej tabuľke 

                Tabuľka č. 1 

P. č. ČOM Názov odberného miesta Napäťová 
hladina 

Periodicita 
fakturácie 

Max. rezervovaná 
kapacita (kW) 

1. 1215846 Strážnica Riečky 0,4 kV ročne  
2. 1220649 Vojenská polícia 463 0,4 kV ročne  
3. 1220601 PK Pliešovce 0,4 kV ročne  
4. 9100053 VÚ 5728 Lešť 22 kV Mesačná VO 60 
5. 9100391 Kamenný vrch,vodojem 22 kV Mesačná VO 25 
6. 9170462 Táborisko HZT 22 kV Mesačná VO 93 
7. 9170587 Autopark I 22 kV Mesačná VO 220 
8. 9170493 Hlavný Tábor 22 kV Mesačná VO 110 
9. 9170741 Klub HZT 22 kV Mesačná VO 10 
10. 9170796 Riečky MS 22 kV Mesačná VO 217 
11. 9171294 Vododrom 22 kV Mesačná VO 450 
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P. č. ČOM Názov odberného miesta Napäťová 
hladina 

Periodicita 
fakturácie 

Max. rezervovaná 
kapacita (kW) 

12. 9172507 Veľká Zábava – štáb 22 kV Mesačná VO 100 
13. 9175265 Kasárne Zábava 22 kV Mesačná VO 230 
14. 9175311 Autopark II 22 kV Mesačná VO 400 
15. 9175753 ÚŠZV Slávia 22 kV Mesačná VO 300 
16. 9176129 Riečky cvičiace vojská 22 kV Mesačná VO 10 
17. 9178699 Pozorov. Kamenný vrch 22 kV Mesačná VO 50 
18. 9176903 Táborisko Riečky 22 kV Mesačná VO 236 
19. 9177139 Brožkov Prameň 22 kV Mesačná VO 80 
20. 9177216 Čerpacia stanica 2a3 22 kV Mesačná VO 60 
21. 9177449 Slávia 22 kV Mesačná VO 600 
22. 9178048 Tankodrom Vidov vrch 22 kV Mesačná VO 42 
23. 9178062 Tanková strelnica 22 kV Mesačná VO 95 
24. 9178240 Lešť Urbanová 22 kV Mesačná VO 20 
25. 9176390 Technická voda 22 kV Mesačná VO 60 

 
5.2. Predpokladaná  lehota plnenia  predmetu zákazky je od 00:00 hod. dňa 01.07. 2014 do 24:00 hod. dňa 

30.06. 2018.  

6. Lehota na vyžiadanie súťažných podkladov  
6.1. Súťažné podklady verejný obstarávateľ poskytne záujemcom na základe ich písomnej žiadosti, 

doručenej na jeho adresu do 19.12.2013 do 09:00 hod.   
6.2. Upozorňujeme, že ak uchádzač predloží ponuku bez prevzatia súťažných podkladov vystavuje 

sa riziku, že jeho predložená ponuka nemusí obsahovať všetky náležitosti z hľadiska splnenia 
požiadaviek verejného obstarávateľa (aj dodatočných prostredníctvom inštitútu vysvetľovania) 
na predmet zákazky. Tabuľky a niektoré údaje, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov nie je 
možné usporiadane zobraziť vo vestníku, čím dochádza k ich neprehľadnosti. Tieto skutočnosti 
môžu mať za následok aj vylúčenie z verejného obstarávania. 

7. Oprávnený uchádzač 
7.1. Uchádzač je fyzická osoba, právnická osoba alebo skupina takýchto osôb, ktorá je oprávnená 

poskytovať požadovaný predmet zákazky a predloží ponuku v zmysle požiadaviek verejného 
obstarávateľa. Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. 

7.2. Ponuka predložená skupinou musí obsahovať splnomocnenie skupiny, v ktorom  splnomocní 
jedného člena skupiny na komunikáciu s verejným obstarávateľom. Toto splnomocnenie musí 
byť podpísané každým členom skupiny. Uchádzač nemôže byť v tomto postupe zadávania 
zákazky, členom skupiny, ktorá predloží ponuku. 

Verejný obstarávateľ vylúči ponuku, ktorá je predložená v rozpore s týmto ustanovením. 

8. Lehota viazanosti ponuky 
8.1. Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk do  31.8.2014.  

9. Komunikácia  
9.1. Poskytovanie vysvetlení, informácií a dorozumievanie (ďalej len „informácie”) medzi 

verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude uskutočňovať písomne, 
elektronicky alebo ich kombináciou. Spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a dodatočnú 
nezmeniteľnosť údajov v informácii. Zaručí ochranu dôverných  a osobných údajov v nich 
uvedených. Pri poskytnutí  informácií elektronicky, tieto informácie musia byť doručené aj 
v písomnej forme. Telefonické informácie sú len informatívne. 

9.2. Na moment doručenia dôležitých písomností medzi verejným obstarávateľom a uchádzačom, 
(záujemcom), najmä písomností, s doručením ktorých zákon o verejnom obstarávaní spája 
plynutie lehôt, sa použijú primerane ustanovenia o momente doručenia do vlastných rúk podľa 
zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. 

9.3. Pri doručovaní všetkých písomností je rozhodujúci dátum a čas doručenia verejnému 
obstarávateľovi, nie dátum a čas podania na doručenie. 
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9.4. Žiadosť o účasť a stiahnutie ponuky, verejný obstarávateľ požaduje doručiť písomne poštou, 
alebo alternatívnym spôsobom na jeho adresu v stanovenej lehote. Ak je žiadosť o účasť 
podaná elektronický, pred jej vybavením verejný obstarávateľ požaduje zaslať ju aj v písomnej 
forme. 

9.5. Doklady, ktorými sa preukazuje splnenie podmienok účasti, nie je možné zasielať elektronicky. 
9.6. Pri zistení rozdielov v informáciách, rozhodujúca je písomná informácia. 
9.7. O vysvetľovanie údajov uvedených v súťažných podkladoch alebo inej dokumentácii záujemca 

môže písomne požiadať do 31.12.2013 do 9:00 hod. na adrese verejného obstarávateľa.  

10. Jazyk ponuky 
10.1. Ponuky a ďalšie doklady a dokumenty požadujeme predložiť v slovenskom jazyku. Dokumenty 

v iných jazykoch musia byť doručené v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť úradne 
preložené do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je preklad v 
slovenskom jazyku. 

10.2. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní so 
sídlom mimo územia Slovenskej republiky musia byť predložené v pôvodnom jazyku a súčasne 
musia byť úradne preložené do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, 
rozhodujúci je preklad v slovenskom jazyku. Tieto doklady a dokumenty, predložené v českom 
jazyku nie je potrebné prekladať do slovenského jazyka. 

10.3. Ak bude ponuka predložená v inom jazyku bez úradného  prekladu  do slovenského jazyka, 
bude z verejného obstarávania vylúčená. 

11. Vyhotovenie ponuky   
11.1. Ponuka v zmysle § 39 ods. 6.  zákona o verejnom obstarávaní sa predkladá tak, aby obsahovala 

osobitne oddelenú a uzavretú časť týkajúcu sa návrhu na plnenie kritérií na vyhodnotenie 
ponúk, označenú slovom "Kritériá" a osobitne oddelenú a uzavretú ostatnú časť ponuky, 
označenú slovom "Ostatné". 

11.2. Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, a to písacím strojom alebo tlačiarňou  
počítača, ktorej obsah je čitateľný, zabezpečí trvalé, nezmazateľné zachytenie jej obsahu. 
Všetky doklady a dokumenty v jednotlivých častiach ponuky, odporúčame zviazať a prešiť do 
jednotlivých celkov. Strany ponuky, okrem nepozmenenej tlačovej literatúry (prospekty 
a pod.), odporúčame očíslovať v pravom dolnom rohu podpísať perom s nezmazateľným 
atramentom štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom 
uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch. Akékoľvek 
vsuvky medzi riadky, vymazania alebo prepísania podpísať osobou alebo osobami 
podpisujúcimi ponuku.  

11.3. Všetky požadované doklady, potvrdenia a iné dokumenty tvoriace ponuku, musia byť 
predložené ako originály alebo  ich úradne  osvedčené kópie.  

12. Obsah časti ponuky „Ostatné“ 
Časť ponuky „Ostatné“ predložená uchádzačom, musí minimálne obsahovať doklady a dokumenty 
na posúdenie splnenia podmienok účasti uchádzačov vo verejnom obstarávaní, uvedených vo výzve 
na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch pre toto verejné obstarávanie a to: 
12.1. Obsah ponuky s uvedením zoznamu predložených dokladov, dokumentov a číslom strany, 

kde sa predmetný doklad alebo dokument nachádza. 
12.2. Identifikačné údaje uchádzača z obchodného alebo živnostenského registra (v prípade 

skupiny za každého člena skupiny): obchodný názov, adresa sídla uchádzača alebo miesto 
jeho podnikania, meno, priezvisko a funkcia štatutárneho zástupcu (štatutárnych zástupcov) 
uchádzača, IČO, bankové spojenie (názov, adresa a sídlo peňažného ústavu / banky), číslo 
bankového účtu, kontaktné telefónne číslo, e-mail, prípadne internetovú adresu, e-mailovú 
adresu a kontakt pre elektronickú aukciu. 

12.3. Čestné vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov 
uvedených v ponuke, že predkladá iba jednu ponuku a nie je v tomto postupe zadávania 
zákazky členom skupiny, ktorá predkladá ponuku, podpísané uchádzačom alebo osobou 
oprávnenou  konať za uchádzača. 
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12.4. Čestné vyhlásenie uchádzača, že rozumel a súhlasí so všetkými podmienkami určenými 
verejným obstarávateľom, že súhlasí s obchodnými podmienkami verejného obstarávateľa 
uvedenými v návrhu rámcovej dohody, podpísané uchádzačom alebo osobou oprávnenou  
konať za uchádzača. 

12.5. Doklady, ktorými preukazuje, že spĺňa podmienky účasti, uvedené v kapitole D. Podmienky 
účasti uchádzačov. 

12.6. Zoznam spolu účastníkov, s ktorými počíta pri plnení zákazky alebo čestné vyhlásenie, že 
požadovanú dodávku elektrickej energie bude dodávať sám. Zoznam alebo čestné 
vyhlásenie musí byť opečiatkované a podpísané  štatutárnym zástupcom uchádzača. 

12.7. Plnú moc na zastupovanie zúčastnených subjektov, v prípade, ak ponuku predloží skupina. 
12.8. Doplnený návrh zmluvy, bez vypísania cien. 
12.9. Ostatné náležitosti ponuky. 

Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania ponuku uchádzača, ktorá nebude obsahovať 
požadované náležitosti, ktorá je v rozpore s ustanovením súťažných podkladov alebo nie je 
vyhotovená podľa týchto súťažných podkladov. Ak uchádzač nepredloží alebo neodpovie na 
niektorú z otázok verejného obstarávateľa, bude  vylúčený. 

13. Obsah časti  ponuky „Kritéria“ 
Časť ponuky „Kritéria“ predložená uchádzačom, musí minimálne obsahovať: Údaje, ktoré budú 
zverejnené na otváraní časti ponúk  „Kritéria“ - „ Návrh uchádzača na plnenie kritérií pri hodnotení  
ponúk“. Ceny, ktoré zadá do elektronickej aukcie. 
Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania ponuku uchádzača, ktorá nebude obsahovať 
požadované náležitosti, ktorá je v rozpore s ustanovením súťažných podkladov alebo nie je 
vyhotovená podľa týchto súťažných podkladov. Ak uchádzač v stanovenej dobe nepredloží alebo 
neodpovie na niektorú z otázok komisie na vyhodnotenie ponúk alebo verejného obstarávateľa, 
z verejného obstarávania bude  vylúčený. 

14. Mena v ponuke 
14.1. Cena v ponuke musí byť vyjadrená v eurách bez DPH a s DPH v zmysle zákona č. 18/1996 Z. 

z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

15. Náklady na ponuku  
15.1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez   

finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok verejného  
obstarávania.  

15.2. Ponuky predložené v lehote na predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú, zostávajú 
súčasťou dokumentácie verejného obstarávania.  

16. Označenie a predloženie ponuky   
16.1. Uchádzač ponuku s jej časťami vloží do samostatného obalu, ktorý uzatvorí. 
16.2. Obal ponuky a obaly časti ponúk „Ostatné“ a „Kritéria“ musia obsahovať nasledovné údaje: 

15.2.1. adresu verejného obstarávateľa: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR 
Lešť, 962 63  Pliešovce, 

15.3.2.  adresu uchádzača:  obchodné meno, presná adresa sídla alebo miesta podnikania,                                               
15.3.3.  označenie heslom: „Súťaž,  elektrická energia – obal neotvárať!“ 

16.3. Ponuka uchádzača ktorej obal nebude obsahovať uvedené údaje nebude vyhodnocovaná. 

17. Miesto a lehota na predkladanie ponúk 
17.1. Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa do 14.1.2014 do 09:00 hod.  
17.2. Pri osobnom doručovaní alebo zásielkovou službou, ponuky doručovať len v pracovnej dobe 

od 7:30 do 14:30 hod. (v posledný deň predkladania ponúk do času uvedeného 
v predchádzajúcom bode)  na  správu registratúry ÚŠZV MO SR Lešť – Ubytovňa Slávia 300. 

17.3. Vždy je rozhodujúci termín doručenia ponuky na správu registratúry ÚŠZV MO SR Lešť. 
Ponuky predložené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa nebudú vyhodnocovať a 
vrátia  sa uchádzačom.   
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18. Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky 
18.1. Uchádzač predloženú ponuku môže pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk vziať späť, 

meniť alebo dopĺňať. 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 na správu registratúry ÚŠZV MO SR 
Lešť – Ubytovňa Slávia 300. Nová (upravená) ponuka, musí byť doručená na adresu verejného 
obstarávateľa v lehote na predkladanie ponúk v neporušenom obale s údajmi ako pôvodná, len 
sa zmení heslo „ZMENA elektrická energia – obal neotvárať!“.  

19. Otváranie ponúk 
19.1. Otváranie ponúk verejný obstarávateľ vykoná dňa  14.1.2014 bez účasti uchádzačov. 

20. Vyhodnocovanie ponúk a posúdenie splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 
20.1. Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v 

rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom v oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných podkladoch.  

20.2. Vyhodnocovanie ponúk komisiou je neverejné. Komisia vyhodnotí ponuky z hľadiska splnenia 
požiadaviek verejného obstarávateľa na predmet zákazky. Vylúči ponuky, ktoré nespĺňajú jeho 
požiadavky uvedené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v týchto súťažných 
podkladoch. Komisia v zmysle § 33 zákona o verejnom obstarávaní posúdi splnenie podmienok 
účasti uchádzačov v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a 
týmito súťažnými podkladmi.  

20.3. Posudzovanie splnenia podmienok účasti komisia vykoná spôsobom „splnil“ alebo „nesplnil“, 
nebude zostavované poradie uchádzačov. Uchádzač, ktorý nesplní niektorú z podmienok účasti, 
predloží neplatné doklady, nepredloží po písomnej žiadosti vysvetlenie alebo doplnenie 
predložených dokladov v určenej lehote alebo poskytne nepravdivé informácie alebo skreslené 
informácie, bude v zmysle § 33 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní vylúčený. Uchádzač 
o vylúčení z verejného obstarávania bude písomne informovaný. Uchádzači, ktorí splnili 
podmienky účasti a predložili požadované doklady, budú zaradení do elektronickej aukcie. V 
procese posudzovania, vyhodnotenia ponúk, komisia môže požiadať uchádzača o písomné 
vysvetlenie jeho ponuky, pričom určí lehotu na doručenie vysvetlenia. Vysvetlením ponuky 
nemôže dôjsť k jej zmene.  

20.4. V prípade, že bude prijatá ponuka skupiny, verejný obstarávateľ žiada, aby po prijatí ich 
ponuky do uzavretia zmluvy, založili obchodnú spoločnosť podľa ustanovení zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný  zákonník v znení neskorších predpisov, minimálne v zmysle § 261 
Obchodného zákonníka.    

21. Oprava chyb  
21.1. Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk budú opravené v prípade: 

21.1.1. rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude suma 
uvedená slovom,  

21.1.2. preukázateľne  hrubej chyby  pri jednotkovej  cene v  desatinnej  čiarke; platiť bude 
jednotková  cena s  opravenou  desatinnou   čiarkou,  celková   cena   položky   bude   
odvodená   od   takto opravenej  jednotkovej ceny, 

21.1.3.  nesprávne  spočítanej  sumy  vo  vzájomnom  súčte  alebo medzisúčte   jednotlivých   
položiek;  platiť bude správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod. 

21.2. O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený a požiadaný  
o predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky, týkajúceho sa návrhu 
na plnenie jednotlivých kritérií určených na hodnotenie ponúk. 

21.3. Z procesu vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača: 
21.3.1. ak uchádzač neakceptuje opravenú sumu alebo 
21.3.2. ak  uchádzač  nepredloží  písomný súhlas s vykonanou opravou podľa bodu 21.2 

v lehote 5 dní odo dňa doručenia žiadosti  o písomný súhlas s vykonanou opravou.  
21.4.  Uchádzač   bude   písomne   upovedomený  o vylúčení  jeho  ponuky  s  uvedením  dôvodu   

vylúčenia. 
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22. Dôvody na zrušenie použitého postupu zadávania zákazky 
 Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 

22.1. Nebude predložená ani jedna ponuka.  
22.2. Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti. 
22.3. Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám. 
22.4. Ak ceny predložených ponúk budú nad objem pridelených finančných prostriedkov. 
22.5. Ak sa zmenia okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.  

 
 

B. Opis predmetu zákazky 
1. Vymedzenie predmetu zákazky  
Verejný obstarávateľ požaduje dodávku silovej elektrickej energie do odberných miest podľa tabuľky  
č.1 vrátane prepravy, distribúcie a prevzatia zodpovednosti za odchýlky, v kvalite zodpovedajúcej 
technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov 
SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete pre zmluvné 
obdobie za každé odberné miesto. Celkový predpokladaný odhad spotreby elektrickej energie po 
jednotlivých odberných miestach je v prílohe č.1 týchto súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ 
požaduje, aby dodávateľ prevzal zodpovednosť za odberateľa za odchýlky v odberných miestach, voči 
zúčtovateľovi počas trvania zmluvného vzťahu.  
Dodávateľ zabezpečí pre odberateľa distribúciu elektriny a služby spojené s dodávkou elektriny 
(distribučné služby). 
 
 

C. Spôsob určenia ceny a obchodné podmienky predmetu zákazky 
2. Spôsob určenia ceny 

2.1. Uchádzačom navrhovaná cena v eurách musí zahŕňať všetky náklady spojené s dodávkou 
elektrickej energie verejnému obstarávateľovi. Musí byť stanovená podľa zákona č.18/1996 Z. 
z. o cenách v znení  neskorších predpisov. 

2.2. K cene za 1MWh silovej elektrickej energie pre jednotlivé tarify (nízka tarifa, vysoká tarifa, 
víkendová tarifa a jednotková tarifa) pre veľkoodberné miesta a pre maloodberné miesta 
účtovať všetky náklady spojené s prenosom a distribúciou elektrickej energie do odberných 
miest, a to vo výške stanovenej príslušným rozhodnutím ÚRSO, platným v čase dodávky 
elektrickej energie. Spolu s cenou elektrickej energie účtovať aj spotrebnú daň v zmysle zákona 
č. 609/2007 Z.z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu v znení neskorších 
predpisov a DPH v zmysle zákona č.222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov, platné 
v čase dodávky elektrickej energie. 

2.3. Cenu za požadovanú dodávku elektrickej energie uviesť podľa nasledovnej tabuľky. 
Tabuľka č.3 

Tarifa 
Cena za 1 MWh  

Predpokladané 
množstvo odobratej 

elektriny za1 rok 
(MWh) 

Cena za predpokladané množstvo 
odobratej elektriny za 1 rok (4 roky) 

bez DPH s DPH bez DPH s 20% DPH 

Vysoká   2 045,613   
Nízka   2 348,580   
Víkendová   0   
Jednotková   21,870   
Cena spolu za 1 rok   
Cena spolu za 4 roky   

2.4. Počty odberných miest a  predpokladaný odber elektrickej energie je len orientačný – podľa 
doterajšieho stavu, a v priebehu zmluvného vzťahu sa môžu meniť podľa potreby verejného 
obstarávateľa.  
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3. Obchodné podmienky predmetu zákazky pre uzavretie zmluvy 
Verejný  obstarávateľ  na  základe  výsledku  verejnej  súťaže  uzatvorí na predmet zákazky 
v súlade s ustanovením § 11  a § 64  zákona o verejnom obstarávaní a v súlade s ustanovením § 269 
ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, rámcovú  
dohodu (ďalej len „dohoda“). Verejný obstarávateľ (v dohode a následných zmluvách „odberateľ“)  
v prílohe týchto súťažných podkladov vydáva pre uchádzačov (v dohode a následných zmluvách 
úspešný uchádzač „dodávateľ“) návrh dohody, v ktorej sú obchodné podmienky na predmetné 
verejné obstarávanie. Uchádzač do návrhu dohody doplní podmienky, ktoré mu vyplývajú 
z predmetného verejného obstarávania. Doplnenia do dohody nesmú obsahovať žiadne výhrady 
a ukladať povinnosti verejnému obstarávateľovi v rozpore s týmito súťažnými podkladmi 
a obchodnými podmienkami uvedenými v návrhu dohody, nesmú obsahovať podmienky, ktoré by 
mali za následok zvýšené náklady verejného obstarávateľa.  

 
 

D. Podmienky účasti uchádzačov 
1. Osobné postavenie uchádzača 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 ods. 1 písm. a) až j), 
resp. ods. 4 a 5 zákona o verejnom obstarávaní, a preukáže ich predložením originálnych dokladov 
alebo ich osvedčených kópií nie starších ako tri mesiace ku dňu predkladania ponúk podľa § 26 ods. 
2 písm. a) až g) zákona o verejnom obstarávaní. Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov, 
vedenom Úradom pre verejné obstarávanie podľa § 128 ods. 1, môže preukázať splnenie podmienok 
účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 zákona o verejnom obstarávaní údajmi a dokladmi 
zapísanými v zozname podnikateľov, predložením potvrdenia o svojom zapísaní do tohto  zoznamu 
podnikateľov. Uchádzač zapísaný v zozname podnikateľov podľa predpisov účinných do 17.02.2013 
na preukázanie splnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia predloží: 

     a) platné potvrdenia úradu o zapísaní do zoznamu podnikateľov overená fotokópia, 
     b) čestné vyhlásenie, že nie je osobou podľa § 26 ods. 1 písm. h) ZVO - originál, 
     c) čestné vyhlásenie, že nie je osobou podľa § 26 ods.1 písm. i) a j) ZVO - originál 

Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia za   
každého uchádzača osobitne. 

2. Finančné a ekonomické postavenie 
Uchádzač, finančné a ekonomické postavenie vo verejnom obstarávaní preukáže v zmysle § 27 
zákona o verejnom obstarávaní, predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených 
kópií, nie starších ako tri mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk.  
2.1. Vyjadrením banky (alebo bánk, ak má uchádzač otvorené účty vo viacerých bankách), o jeho 

schopnosti plniť finančné záväzky za obdobie posledných dvoch kalendárnych rokov (2011 
a 2012). Vo vyjadrení musí byť uvedené, že zostatok na jeho účte nebol po určený čas 
v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru dodržuje splátkový kalendár, nemá blokáciu 
účtu v súvislosti s exekučným konaním. Podmienku účasti nemožno splniť predložením výpisu 
z účtu uchádzača. Okrem vyjadrenia banky (bánk), predloží uchádzač aj čestné vyhlásenie, že 
v iných bankách nemá záväzky.   

2.2. Čestné vyhlásenie, že po finančnej stránke je schopný plniť predmet zákazky. 
Odôvodnenie podmienok: podmienky sú stanovené za účelom preukázania finančnej a ekonomickej 
stability uchádzačov, z dôvodu spôsobilosti pre realizáciu zákazky v požadovanom rozsahu bez 
poskytovania zálohových platieb. 

3. Technická alebo odborná spôsobilosť 
Uchádzač, technickú alebo odbornú spôsobilosť vo verejnom obstarávaní preukáže v zmysle § 28 
zákona o verejnom obstarávaní, predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených 
kópií, nie starších ako tri mesiace ku dňu lehoty na predkladanie ponúk. 
3.1. Podľa § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ požaduje 

predložiť zoznam obdobných alebo rovnakých dodávok elektrickej energie ako je predmet 
zákazky za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, pričom v roku 
zmluvné kontrakty musia dosahovať objem najmenej 100 000 MWh. 
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3.2. Ak odberateľom 1. bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o 
plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, 2. bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o 
plnení potvrdí odberateľ. Ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich dodaní, doplneným 
dokladom preukazujúcim ich dodanie alebo zmluvný vzťah na základe ktorého boli dodané.  

3.3. Podľa § 28 ods. 1 písm. a) a d) zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ požaduje 
predložiť:  
3.3.1. povolenie na podnikanie v energetike – dodávka elektriny, ktoré ho oprávňuje podnikať 

v oblasti dodávky elektriny na území SR v súlade s § 5 ods. 2 písm. a) zák. č. 656/2004 
Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

3.3.2. doklad vydaný ÚRSO  s platnou licenciou minimálne na požadovanú dobu dodávky 
elektrickej energie, 

3.3.3. doklad, že je subjektom zúčtovania odchýlky účastníka trhu v zmysle zákona č. 656/2004 
Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

3.3.4. doklad o tom, že má v distribučnej sieti SR vytvorenú bilančnú skupinu, 
3.3.5. čestné prehlásenie, že za odberateľa pri plnení zmluvných podmienok preberie 

zodpovednosť za odchýlku v plnom rozsahu. 
Odôvodnenie podmienok: podmienky sú stanovené za účelom preukázania odbornej a technickej 
spôsobilosti uchádzačov. Je potrebné preukázať, že uchádzač má teoretické vedomosti, praktické 
skúsenosti a spôsobilosť pre dodávku požadovaného tovaru.  
 

 
E. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a elektronická aukcia  

1. Kritériom na hodnotenie ponúk - výberu najvhodnejšej ponuky je najnižšia cena 
1.1. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za obdobie trvania dohody, ktorá sa 

matematicky prepočíta na cenu za 1 MWh silovej elektriny pre jednotlivé tarify (nízka tarifa, 
vysoká tarifa, víkendová tarifa a jednotková tarifa) pre veľkoodberné miesta a pre maloodberné 
miesta.  

1.2. Spôsob určenia ceny je uvedený v tabuľke č. 3. Na zostavenie poradia ponúk podľa najnižšej 
ceny s DPH predmetu zákazky bude použitá elektronická aukcia. 

1.3.  Uchádzači, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky verejného obstarávateľa podľa týchto 
súťažných podkladov, budú minimálne 2 pracovné dni pred začatím elektronickej aukcie, 
elektronicky (e-mailovou poštou) vyzvaní na účasť v on-line výberovom konaní.  

1.4.  Ceny za predpokladané množstvá jednotlivých taríf, v elektronickej aukcií bude nutné prepísať 
do zobrazeného formulára.   

2. Elektronická aukcia 
2.1. Verejný obstarávateľ použije za účelom zostavenia poradia ponúk elektronickú aukciu podľa § 

43 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „e-aukcia“). Po úvodnom vyhodnotení ponúk bude 
verejný obstarávateľ pokračovať v postupe zadávania zákazky elektronickou aukciou. E-aukcia 
bude vykonaná elektronickými zariadeniami prostredníctvom siete Internet. Verejný 
obstarávateľ prostredníctvom administrátora odošle výzvu na účasť v e-aukcii elektronickými 
prostriedkami, súčasne všetkým tým uchádzačom, ktorých ponuky spĺňajú určené podmienky, 
ich ponuky neboli vylúčené a boli vyhodnotené v súlade s oznámením o vyhlásení verejného 
obstarávania a so  súťažnými podkladmi. Vo výzve budú uvedené všetky príslušné informácie 
týkajúce sa individuálneho pripojenia k používanému elektronickému zariadeniu, dátum a čas 
začatia a ukončenia zadávacieho kola, dátum a čas začatia a ukončenia medzikola, dátum a čas 
začatia súťažného kola a spôsob ukončenia e-aukcie, minimálny a maximálny krok zníženia 
nových cien. Uchádzačom odporúčame výzvu dôsledne preštudovať.  Súčasťou výzvy bude 
prihláška do e-aukcie. Prihlášku uchádzač vyplní a obratom pošle elektronickými prostriedkami 
administrátorovi. Kontakt na administrátora bude oznámený vo výzve na účasť e-aukcií. 
Uchádzač po odoslaní vyplnenej prihlášky obdrží obratom prístupový kľúč, s použitím ktorého 
bude môcť vstúpiť do e-aukčnej siene.  

2.2. E-aukcia bude prebiehať nasledovne:  
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2.2.1. Vyhlásenie. Od vyhlásenia do zadávacieho kola je daná možnosť uchádzačom, 
prihlasovania sa k vstupu do e-aukčnej siene. Do e-aukčnej siene sa nedá vstúpiť pred 
začiatkom e-aukcie. (Začiatkom býva obvykle zadávacie kolo).  

2.2.2. Zadávacie kolo. V tomto čase je sprístupnený e-aukčný portál pre zadávanie vstupných 
ponúk – cien za jednotlivé ochranné pomôcky na predpokladané počty, pričom každý 
účastník - uchádzač vidí iba svoju ponuku. Časový údaj sa mení obvykle v rozmedzí 3 - 5 
sekúnd. Pokiaľ sa tak nedeje, pravdepodobne došlo k prerušeniu spojenia a bude potrebné 
sa do e-aukčnej siene znovu prihlásiť. 

2.2.3. Medzi kolo. Slúži na formálnu kontrolu ponúk zo strany vyhlasovateľa. (Vyhlasovateľom 
a realizátorom elektronického výberového konania v tomto prípade je verejný 
obstarávateľ.) Počas trvania Medzi kola účastníci nemôžu svoje ponuky meniť. 

2.2.4. Súťažné kolo. Je on-line začaté výberové konanie a všetkým účastníkom sa zobrazí 
najnižšia cenová ponuka. Súťažné kolo je nastavené na základný časový limit, ktorý sa 
pravdepodobne bude predlžovať. V priebehu tohto času majú jednotliví účastníci možnosť 
svoje ponuky upravovať (iba smerom dole). Zmena ceny nesmie byť na úkor kvality. Tu je 
možné on-line komunikovať s administrátorom. Celý priebeh on-line výberového konania 
od odoslania pozvánok až po ukončenie je zaprotokolovaný do histórie. Všetky 
vykonávané operácie sú zaznamenávané s presnosťou na sekundy. Po ukončení on-line 
výberového konania bude ponúknutá možnosť zobrazenia histórie a protokolu účasti.  
2.2.4.1. Minimálny krok zníženia cenovej ponuky - jednotkovú cenu je možno znižovať 

minimálne o nastavenú hodnotu. (Minimálny krok zníženia jednotkovej ceny je 
vo vzťahu k ponuke účastníka.) 

2.2.4.2. Maximálny krok zníženia cenovej ponuky - jednotkovú cenu je možno znižovať 
maximálne o nastavenú hodnotu. (Maximálny krok zníženia jednotkovej ceny je 
vo vzťahu k minimálnej cene danej položky.) 

2.2.5. Ukončenie Odhlásenie sa z E-AUKČNEJ SIENE. Vykoná sa pomocou tlačidla 
LOGOUT , ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu e-aukčnej siene.  

2.3. Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorý posledný zadá najnižšiu cenu v súťažnom kole. 
2.4. Technické nároky na e-aukčného SW. Počítač, ktorý bude použitý na elektronickú aukciu musí 

byť pripojený k Internetu a musí mať nainštalovaný jeden z podporovaných webových 
prehliadačov (Microsoft Internet Explorer verzie 6.0 a vyšší – doporučená IE 7.0 alebo Mozilla 
Firefox 2.0 a vyšší).  

2.5. Ďalšie informácie o procese elektronickej aukcie a nastavenie jednotlivých hodnôt budú uvedené 
vo výzve a v pravidlách on-line elektronického výberového konania. Elektronická aukcia sa 
riadi pravidlami on-line výberových konaní, ktoré sú uvedené v  manuáli  elektronickej aukcie. 

3. Návrh cien  uchádzača, ktoré zadá do elektronickej aukcie 
 Uchádzača (meno, názov) a jeho sídlo. 

Tarifa 
Cena za 1 MWh 

(vypočítaná po e-aukcii) 
Predpokladané množstvo 

odobratej elektriny za      
4 roky (MWh) 

Cena s 20% DPH za 
predpokladané množstvo 

odobratej elektriny za 4 roky bez DPH s DPH 
Vysoká   8 182,452  
Nízka   9 394,320  
Víkendová   0  
Jednotková   87,480  
Cena spolu za 4 roky  

 
 

                                                                                                                                 v. r. 
                                                                                                                  Ing. Bc. Andrej Alakša 
                                                                                                               riaditeľ Odboru ekonomiky 
Prílohy 
1. Zoznam odberných miest s predpokladaným množstvom elektrickej energie v MWh po mesiacoch.  
2. Návrh rámcovej dohody. 
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Príloha č. : 11
Počet listov : 2

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

0,563 22,700 0,563 0,563 0,399 1,200 1,100 0,300 0,340 12,200 20,720 24,550
51,670 23,200 35,500 19,400 7,500 0,500 0,500 1,300 1,570 12,150 20,790 21,720

0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,011 0,011 0,011 0,013 0,013 0,013 0,013
0,008 0,008 0,008 0,008 0,003 0,001 0,001 0,001 0,008 0,008 0,008 0,008

20,100 16,050 15,000 8,400 6,000 2,700 2,500 2,750 3,500 8,600 13,130 16,050
10,500 16,500 8,000 4,500 3,000 2,350 2,750 1,520 1,750 8,150 14,230 17,980

16,500 11,000 13,500 7,600 4,800 3,800 2,250 2,750 4,100 7,260 9,000 10,800
8,800 12,000 7,625 4,700 3,200 2,150 3,450 2,750 3,450 8,500 11,500 13,250

11,700 8,200 2,500 2,300 2,125 5,800 1,650 1,530 1,850 7,000 8,100 8,700
6,000 8,800 12,800 11,900 11,300 5,600 8,600 8,170 9,300 8,500 9,500 10,400

3,000 3,000 3,000 3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 3,000 3,000 3,000
2,000 2,000 2,000 2,000 0,500 0,500 0,500 0,500 2,000 2,000 2,000 2,000

53,500 37,200 9,700 2,700 1,900 4,300 3,500 1,300 1,400 18,900 31,120 35,110
26,800 35,600 43,800 17,800 11,050 5,300 6,000 7,950 8,300 19,800 34,500 40,670

22,000 14,750 13,900 7,000 4,000 1,650 0,900 1,120 3,250 7,120 9,250 9,720
11,000 14,700 8,500 5,400 3,600 1,600 1,250 1,050 1,850 6,700 10,050 10,600

42,200 22,000 13,050 7,100 5,200 3,000 3,000 2,800 2,854 8,650 11,900 13,750
44,500 50,000 54,100 28,150 20,300 13,200 13,300 12,800 11,900 33,260 45,900 54,170

3,600 9,500 3,000 1,600 1,000 1,000 0,850 0,300 0,320 5,300 7,890 9,350
16,800 9,150 13,500 6,700 4,100 0,500 0,600 1,130 1,300 4,600 8,060 9,170

13,500 8,900 9,100 3,500 2,000 0,700 0,300 0,260 0,500 2,800 6,300 12,650
7,500 10,500 6,000 2,700 2,000 1,300 1,050 0,850 1,000 40,200 8,350 16,000

54,500 54,500 54,500 54,500 24,000 24,000 24,000 24,000 54,500 54,500 54,500 54,500
26,750 26,750 26,750 26,750 8,125 8,125 8,125 8,125 26,750 26,750 26,750 26,750

0,070 0,070 0,070 0,070 0,010 0,010 0,010 0,010 0,070 0,070 0,070 0,070
0,057 0,057 0,057 0,057 0,011 0,011 0,011 0,011 0,057 0,057 0,057 0,057

9,200 5,700 7,600 4,700 2,350 1,300 1,000 1,400 1,550 2,350 3,750 4,850
4,700 6,300 4,050 2,700 1,500 1,300 1,370 0,800 1,000 2,780 4,630 5,820

22,000 15,500 18,400 18,400 10,700 5,350 1,250 1,300 1,550 2,350 7,300 10,900
11,700 17,900 10,400 9,750 7,000 6,500 1,950 1,100 1,320 2,720 9,370 15,150

8,200 5,200 6,800 4,000 1,750 2,450 0,600 0,850 1,170 1,970 3,350 3,350
4,700 2,500 3,200 2,850 1,700 2,500 1,850 1,350 1,650 2,850 3,800 3,450

11,200 10,600 13,000 9,600 8,450 9,600 6,000 7,350 7,780 5,400 7,800 9,160
5,000 4,000 4,900 5,100 8,700 5,700 9,500 7,600 7,900 11,770 13,720 14,350

16,500 17,400 16,400 14,450 14,450 14,450 14,450 14,450 15,400 16,600 16,800 17,450
33,500 33,500 33,500 33,500 30,000 30,000 30,000 30,000 33,500 33,500 33,500 33,500

4,400 2,400 3,700 2,350 1,300 0,500 0,150 0,050 0,020 0,230 0,300 1,150
2,500 2,700 1,900 1,200 0,700 0,500 0,200 0,020 0,010 0,230 0,400 1,300

12,100 8,250 9,700 5,550 3,650 1,550 1,500 1,300 2,020 3,800 4,500 6,150
6,200 9,200 5,500 4,400 3,200 2,300 1,100 0,850 1,350 4,300 5,450 6,890

1,000 0,700 1,100 0,800 0,060 0,036 0,020 0,020 0,020 0,020 0,030 0,300
0,500 0,800 0,500 0,500 0,040 0,020 0,030 0,015 0,020 0,020 0,030 0,400

4,000 3,500 3,800 1,250 0,200 0,400 0,500 0,500 0,010 0,300 3,360 4,050

1,375 1,375 1,375 1,375 0,750 0,750 0,750 0,750 1,375 1,375 1,375 1,375

0,475 0,475 0,475 0,475 0,300 0,300 0,300 0,300 0,475 0,475 0,475 0,475

0,013 0,013 0,013 0,013 0,013 0,011 0,011 0,011 0,013 0,013 0,013 0,013

Kamenný vrch - Vodojem  OM: 9100391

Nízka 0,070
Táborisko HZT OM: 9170462

Vysoká 0,150

OM/Tarifa
Predpokladané  
množstvo elektrickej 
energie v MWh/ 1 rok

VÚ 5728 Lešť  OM: 9100053
Vysoká

Predpokladané množstvo elektrickej energie v Mwh/je dnotlivé mesiace

Veľkoodber

85,198

Ústav špeciálneho zdravotníctva 
a výcviku MO SR Leš ť

Zoznam odberných miest 

Nízka

114,780Vysoká

Autopark I OM: 9170587
Nízka 91,230

195,800

Nízka 81,375
Hlavný tábor OM: 9170493

Vysoká 93,360

Vysoká 28,000

61,455Vysoká

Klub HZT OM: 9170741
Nízka 110,870

200,630

Nízka 18,000
Riečky MS OM: 9170796
Vysoká

381,580

Nízka 76,300
Vysoká 94,660

135,504

Nízka 75,610
Autopark II  OM: 9175311

Vysoká 43,710

532,000

60,510Vysoká

ÚŠZV Slávia  OM: 9175753
Nízka 97,450

Vysoká 45,750

0,600

Nízka 246,500
Riečky cvi čiace vojská  OM: 9176129
Vysoká

Vysoká 115,000
Riečky Táborisko  OM: 9176903
Nízka 36,950

Vysoká 39,690
Brožkov Prame ň  OM: 9177139
Nízka 94,860

Vysoká 105,940
Čerpacia stanica č.2 a č.3  OM: 9177216
Nízka 32,400

Vysoká 188,800
Slávia  OM: 9177449
Nízka 98,240

Vysoká 16,550
Tankodrom Vidov Vrch  OM: 9178048
Nízka 388,000

Vysoká 60,070
Tanková strelnica  OM: 9178062
Nízka 11,660

Vysoká 4,106
Lešť Urbanová  OM: 9178240
Nízka 50,740

14,000
PK Pliešovce  OM: 1220601

Maloodber

Technická voda  OM: 9176390-2
Nízka 2,875

5,000
Strážnica Rie čky  OM: 1215846
Nízka

Jednotková 21,870

Vysoká 

Vododrom OM: 9171294
Nízka 257,570

Nízka
Vysoká 

Pozorovate ľňa Kamenný vrch  OM: 9178699
Nízka 0,500

Kasárne Zábava  OM: 9175265

Veľká Zábava-štáb  OM: 9172507
Nízka
Vysoká

Vysoká

Nízka

Vojenská polícia  OM: 1220649
Vysoká 0,150
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Ústav špeciálneho zdravotníctva                                                          
        a výcviku MO SR Lešť                                                                
Č.: ÚŠZV-8-66/2013                                                                           Príloha č. 2 k č. ÚŠZV-790-3/2013 
                                                                                                             Výtlačok číslo:  
                                                                                                              Počet listov: 6 
                                                                                                             Prílohy:  
                                                                                                                

 
 
 

Návrh 
Rámcová dohoda   

č. 8-66/2013/5 100 001 ...  RDV 
uzavretá v súlade s § 11  a § 64  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s § 269 ods. 2 zákona        
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, je výsledkom verejného 

obstarávania (ďalej len „dohoda“) 
 

1. Strany dohody                        
1.1. Odberateľ: Ústav špeciálneho zdravotníctva a výcviku MO SR Lešť, 962 63 Pliešovce                                                            

Štatutárny orgán:    prof. MUDr. Ján Zvonár, CSc. - riaditeľ   
      IČO:             00804932 
      Bankové spojenie:             7000167777/8180 
      Tel. číslo:                                     0960465844   
                                     
1.2. Dodávateľ:                                                                                                                                                       

Štatutárny orgán:                                     
IČO:                        
DIČ:              
Bankové spojenie:   
Číslo účtu:               
Tel. číslo:                
E-mail:                    
Zapísaný v  

 
Preambula 

 Táto dohoda sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o verejnom obstarávaní“). Podľa predpokladanej hodnoty ide o nadlimitnú zákazku, pri jej 
zadávaní bol použitý postup pre verejnú súťaž. 
 

2. Predmet  dohody 
2.1. Predmetom tejto dohody sú dodávky elektrickej energie do odberných miest odberateľa 

v dohodnutom množstve, čase a podľa dohodnutého tarifného produktu. 
2.2. Dodávateľ na písomnú výzvu odberateľa uzatvorí s ním do 30 dní od doručenia výzvy zmluvu 

o združenej dodávke elektrickej energie. Podrobná špecifikácia predmetu dohody bude uvedená 
v zmluve o združenej  dodávke elektrickej energie. 

 
3. Odberné miesta predmetu  dohody    

3.1. Odberné miesta a ďalšie potrebné údaje sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 
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     Tabuľka č. 1 

P. č. ČOM Názov odberného miesta Napäťová 
hladina 

Periodicita 
fakturácie 

Max. rezervovaná 
kapacita (kW) 

1. 1215846 Strážnica Riečky 0,4 kV ročne  
2. 1220649 Vojenská polícia 463 0,4 kV ročne  
3. 1220601 PK Pliešovce 0,4 kV ročne  
4. 9100053 VÚ 5728 Lešť 22 kV Mesačná VO 60 
5. 9100391 Kamenný vrch,vodojem 22 kV Mesačná VO 25 
6. 9170462 Táborisko HZT 22 kV Mesačná VO 93 
7. 9170587 Autopark I 22 kV Mesačná VO 220 
8. 9170493 Hlavný Tábor 22 kV Mesačná VO 110 
9. 9170741 Klub HZT 22 kV Mesačná VO 10 
10. 9170796 Riečky MS 22 kV Mesačná VO 217 
11. 9171294 Vododrom 22 kV Mesačná VO 450 
12. 9172507 Veľká Zábava – štáb 22 kV Mesačná VO 100 
13. 9175265 Kasárne Zábava 22 kV Mesačná VO 230 
14. 9175311 Autopark II 22 kV Mesačná VO 400 
15. 9175753 ÚŠZV Slávia 22 kV Mesačná VO 300 
16. 9176129 Riečky cvičiace vojská 22 kV Mesačná VO 10 
17. 9178699 Pozorov. Kamenný vrch 22 kV Mesačná VO 50 
18. 9176903 Táborisko Riečky 22 kV Mesačná VO 236 
19. 9177139 Brožkov Prameň 22 kV Mesačná VO 80 
20. 9177216 Čerpacia stanica 2a3 22 kV Mesačná VO 60 
21. 9177449 Slávia 22 kV Mesačná VO 600 
22. 9178048 Tankodrom Vidov vrch 22 kV Mesačná VO 42 
23. 9178062 Tanková strelnica 22 kV Mesačná VO 95 
24. 9178240 Lešť Urbanová 22 kV Mesačná VO 20 
25. 9176390 Technická voda 22 kV Mesačná VO 60 

 
3.2. Rozsah odberných miest a odber elektrickej energie si odberateľ bude uplatňovať v závislosti od 

jeho potrieb a od  jemu reálne pridelených disponibilných finančných prostriedkov na uvedený 
predmet dohody v danom rozpočtovom období plnenia. Na základe týchto okolnosti si odberateľ 
vyhradzuje právo zmien v tejto dohode, zníženie, prípadne zvýšenie odberných miest a dodávok 
elektrickej energie. V prípade potreby aj prípadného zrušenia tejto dohody a  následne uzavretej 
zmluvy o združenej dodávke elektrickej energie, bez nároku na uplatnenie sankcií. 

 
4. Termín plnenia dohody 

Dodávateľ bude, elektrickú energiu, dodávať do odberných miest odberateľa, podľa jeho odberu 
v dobe od 00:00 hod. dňa 1.7.2014 do 24:00 hod. dňa 30.6.2018,.  

 
5. Cena za predmet dohody. 

5.1. Cena za predmet dohody je v € a je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vychádza z ponuky dodávateľa. V cene sú zahrnuté všetky úkony potrebné 
pre plnenie predmetu dohody.  

5.2. K cene za 1MWh silovej energie sú účtované všetky náklady spojené s prenosom a distribúciou 
elektrickej energie do odberných miest odberateľa vo výške stanovenej príslušným rozhodnutím 
ÚRSO, platným v čase uzavretia dohody. Spolu s cenou elektriny je účtovaná aj spotrebná daň 
v zmysle zákona č. 609/2007 Z.z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia  a zemného plynu v znení 
neskorších predpisov a DPH v zmysle zákona č.222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších 
predpisov, platné v čase uzatvorenia dohody.  

5.3. Dodávateľ oznámi odberateľovi ceny distribučných služieb pre jednotlivé OM vždy pri zmene 
cien distribúcie v kalkulačnom liste. 

5.4. Cena predmetu dohody vychádza z ponuky dodávateľa v elektronickej aukcii   
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Tarifa 
Cena za 1 MWh silovej elektrickej energie 

bez DPH DPH s DPH Slovom s DPH 

Vysoká     
Nízka     
Víkendová     
Jednotková     
 
 

6. Podmienky zmluvy o združenej dodávke 
6.1. Na základe tejto dohody budú uzatvárané zmluvy o združenej dodávke elektrickej energie podľa   

§ 8 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 317/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie 
trhu s elektrinou v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov, v súlade so zákonom č.656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č.276/2001 Z.z. o regulácii 
v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na oblasť elektroenergetiky.  

6.2. Dodávateľ má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlky č. ................................so zúčtovateľom 
odchýlok ............................. . 

6.3. Dodávateľ vyhlasuje, že za odberateľa preberá zodpovednosť za odchýlku v plnom rozsahu. 
6.4. EIC kód bilančnej skupiny dodávateľa je ................................ . 
6.5. Cena za predmet dohody v ďalších dokladoch musí vychádzať z tejto dohody.  
6.6. Cenu bude možné meniť v ďalšom období po odsúhlasení stranami dohody, len v odôvodnených 

prípadoch s písomným zdôvodnením, ktoré by mali vplyv na tvorbu ceny. Cenu bude možné 
meniť len pri podstatnej zmene podmienok v dôsledku legislatívnych zmien, ktoré majú vplyv na 
tvorbu ceny (napr. DPH, spotrebná daň), na základe zmeny určeného koeficientu (náklady 
súvisiace s distribúciou, zisk) alebo nárastu materiálových (cena v zmysle cenníka primárneho 
dodávateľa od ktorého dodávateľ odoberá elektrickú energiu k danému termínu dodávky, ...), 
energetických a iných nákladov. Zmena ceny  musí byť doložená časovou súvislosťou, musí byť 
vykonaná  formou  písomného dodatku k dohode na základe súhlasu oboch strán. Zmena ceny 
súvisiaca so zmenou cien komodity primárneho dodávateľa musí byť spracovaná, v zmysle 
dohody, ako príloha k faktúre. 

6.7. Dodávateľ navrhne cenu s náväznosťou na konkrétne údaje z konkrétneho cenníka primárneho 
dodávateľa k danému dňu s použitím daného koeficientu. Dodávateľ umožní odberateľovi prístup 
k údajom z cenníka primárneho dodávateľa (vo forme výpisu z daného dňa). Spôsob určenia ceny 
bude počas vzťahu dohody nemenný. Vzájomné neodsúhlasenie zmeny ceny (v prípade 
neodôvodneného zvýšenia v zmysle dohodnutého postupu určenia ceny) je dôvodom pre okamžité 
odstúpenie od dohody.   

6.8. V zmluve o združenej dodávke na príslušné obdobie bude uvedená cena silovej elektriny vo 
vysokej ,nízkej, víkendovej a jednotkovej tarife. 

6.9. Nárok na zaplatenie ceny vznikne dodávateľovi riadnym splnením jeho záväzku v súlade s touto 
dohodou. 

6.10. Vyúčtovacím obdobím pre dodávku elektrickej energie pre veľkoodber podľa tejto dohody je 
jeden mesiac a pre maloodber jeden rok.  

6.11. Spôsob a vykonávanie odpočtov elektrickej energie je upravené v Prevádzkových poriadkoch 
prevádzkovateľa distribučnej sústavy SSE – Distribúcia, schválených URSO. 

6.12. Odberateľ sa zaväzuje, za dodávku silovej elektriny a distribučné služby, uhradiť faktúry za 
opakované dodanie tovaru a služieb v počte 1/mesiac, vo výške odvodenej od 60.0% objednaného 
množstva elektrickej energie na príslušný mesiac (v jednotkových cenách VT a NT v pomere 
70:30) vrátane distribučných poplatkov, DPH a spotrebnej dane. Platba bude realizovaná 
prevodným príkazom prostredníctvom peňažného ústavu odberateľa na základe mesačných faktúr 
(maloodbery fakturovať 1 x ročne, veľkoodbery 1 x mesačne). Vyúčtovanie sa uskutoční po 
odpočte spotrebovanej elektrickej energie.  
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6.13. Dodávateľ vystaví v dvoch výtlačkoch daňový doklad – faktúru za fakturačné obdobie, podľa § 71 
zákona č. 222/2004 Z.z. v platnom znení  za každé odberné miesto samostatne, vo výške 
zodpovedajúcej cene skutočne odobratej silovej elektrickej energie a distribučných služieb, do 10 
dní po skončení uvedeného obdobia a odošle ju na adresu odberateľa. Faktúra musí obsahovať 
náležitosti daňového dokladu a musí v nej byť uvedená adresa a číslo odberného miesta, 
fakturačné obdobie, vyhodnotenie výkonu, vyhodnotenie účinníka, počiatočný a konečný stav 
elektromera, celkové odobraté množstvo, spotrebovanú silovú elektrinu VT, NT, WT a JT, 
spotrebnú daň, pevnú zložku tarify za distribúciu, variabilnú zložku tarify za distribúciu vrátane 
prenosu elektrickej energie, tarifu za distribučné straty, tarifu za systémové služby, spätnú jalovú 
energiu.  

6.14. Odberateľ oprávnene účtovanú sumu uhradí do 30 dní odo dňa doručenia správne vyhotovenej a 
úplnej faktúry. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania ceny z účtu odberateľa.  

6.15. Pre úhradu faktúry bude dodávateľ predkladať odberateľovi originálne písomnosti. Kópie,   
fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.  

6.16. Odberateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje potrebné náležitosti alebo 
v nej fakturované množstva neboli odobrané. Oprávneným  vrátením faktúry prestáva plynúť 
lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia novej (upravenej) 
faktúry.  

6.17. Dodávateľ  je povinný  dodať  predmet dohody v množstve a v kvalite  do  miesta  plnenia  v  
termíne  stanovenom  v príslušnej  zmluve o združenej dodávke.  

6.18. Dodacie podmienky predmetu dohody budú stanovené v zmluve o združenej dodávke. 
6.19. Spôsob vykonávania odpočtov spotreby elektriny bude upravený v zmluve o združenej dodávke. 
6.20. Záručné  podmienky,  zodpovednosť  za  vady  a zodpovednosť  za  škodu  budú  stanovené  

v  zmluve  o združenej dodávke.  
6.21. Dodávateľ zabezpečí pre odberateľa bez poplatku úpravu objednaného množstva elektrickej 

energie pre nasledujúci štvrťrok, ak o to odberateľ požiada písomne v lehote najneskôr 10 dní pred 
začiatkom príslušného štvrťroka, ktorého sa má požadovaná úprava týkať, pričom zmena 
štvrťročného množstva elektrickej energie kumulovane v príslušnom kalendárnom roku 
neprekročí dodávateľom akceptovateľný limit ±20% z dohodnutého ročného množstva elektrickej 
energie. 

6.22. Dodávateľ zabezpečí pre odberateľa bez poplatku požadovanú výkonovú kapacitu na príslušný 
kalendárny rok po jednotlivých štvrťrokoch v závislosti od jeho aktuálnych prevádzkových 
potrieb, prípadnú odôvodnenú potrebu odberateľa na zmenu kapacity, najviac však do výšky 
rezervovanej kapacity, uplatnenú na základe písomnej žiadosti o odsúhlasenie zmeny dohodnutej 
kapacity v lehote najneskôr jeden mesiac pred príslušným nasledujúcim 3-mesačným obdobím je 
dodávateľ povinný túto bez poplatku akceptovať. 

6.23. Dodávateľ zabezpečí pre odberateľa bez poplatku podporné programy a občasné služby  súvisiace 
so zmenou hodnoty rezervovanej kapacity. 

6.24. Dodávateľ zabezpečí odberateľovi prístup k zákazníckemu web portálu s možnosťou sledovať 
údaje o spotrebe elektriny, fakturácii, histórii odberu. 

6.25. Dodávateľ zabezpečí bezodkladné riešenie odstránenia porúch, spôsobujúcich obmedzenie 
dodávky elektrickej energie pre jednotlivé odberné miesta odberateľa, cestou distribučnej 
spoločnosti. 

6.26. Odberateľ si vyhradzuje právo v prípade prebytočných objektov zrušiť odberné miesto, respektíve 
požiadať o zmenu v prípade reorganizačných zmien a dodávateľ sa zaväzuje tieto zmeny 
akceptovať. 

6.27. Dodávateľ sa zaväzuje, že je účastníkom  zmenového konania (ak nie je súčasným dodávateľom 
elektrickej energie pre odberateľa).  

6.28. Dodávateľ poveruje osobného zástupcu dodávateľa pre operatívne riešenie technických problémov 
na všetkých odberných miestach pána ............................ č. t....................., 

6.29. Odberateľ poveril pána Jána Macka  č. t. 0960465844 e-mail jan.macko@mil.sk a pani Renátu 
Mužíkovú č. t. 0960465788, e-mail renata.muzikova@mil.sk.  

6.30. Osoby zodpovedné za dozor a výkon kontroly dodávky elektrickej energie sú oprávnené 
predkladať požiadavky, vydávať pokyny dodávateľovi k dodávkam elektrickej energie. Dodávateľ 
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je povinný akceptovať tieto pokyny a pred vykonaním požadovanej činnosti písomne upozorniť 
odberateľa na možné dôsledky. Poverené osoby majú neobmedzený prístup na pracovisko, kde sú 
výkony a ich súčasti realizované.   

6.31. Dodávateľ  zodpovedá za to, že všetky úkony spojené s predmetom plnenia dohody vykoná vo 
vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, podľa dohody pričom bude rešpektovať technické a 
právne predpisy, vyhlášky a ostatné záväzné normy platné v SR potrebné k dodávke elektrickej 
energie. Dodávkou   nemôže poveriť inú osobu bez súhlasu odberateľa. 

6.32. Objekty predmetu zákazky sa nachádzajú aj vo Vojenskom obvode Lešť (ďalej len „VO“).  Vstup 
a pobyt na územie VO upravuje zákon č. 281/1997 Z.z. o vojenských obvodoch v znení 
neskorších predpisov. Vstup osôb a motorových vozidiel do VO je povolený len s písomným 
súhlasom MO SR, ktorý si dodávateľ musí vybaviť na Obvodnom úrade vojenského obvodu Lešť 
v Pliešovciach. ul. Školská, 962 63 Pliešovce. Stránkové dni sú pondelok, štvrtok od 07:00 do 
12:00 hod., poobede  od 12:30 do 15:00 hod. a v stredu od 07: 00 do 12:00 hod. poobede od 12:30 
do 18:00 hod. Utorok a piatok nie sú stánkové dni. Informácie budú poskytnuté na č. t. 
0960465808. Dodávateľ je povinný poučiť všetkých svojich zamestnancov, podieľajúcich sa na 
plnení dohody, o režime pri vstupe a pobyte vo VO Lešť a objektoch odberateľa, ktoré budú 
predmetom plnenia tejto dohody. Osoby, ktoré vstúpia do objektov odberateľa sú povinné 
zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, s ktorými sa zoznámili. Táto povinnosť ostáva aj po 
ukončení činnosti plnenia dohody. 

6.33. Vstup do objektu Sklady a garáže - Zábava je možný len na základe preukazu k vstupu, ktorý 
vydáva poverená osoba pri vstupe do objektu. Pred vstupom do objektu a pri výstupe z objektu, 
osoby a motorové vozidla budú kontrolované.  

6.34. Dodávateľ zodpovedá za škody na majetku odberateľa a za škodu na zdraví osôb spôsobené 
zanedbaním platných predpisov a nariadení, svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o 
ktorých dodávateľ vedel alebo mal vedieť alebo ich mohol predvídať z titulu svojej činnosti. Tieto 
škody budú v plnej výške vymáhané. 

6.35. Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť vznik každého požiaru v objektoch 
odberateľa a vo VO Lešť na ohlasovni požiarov  tel.: 045 5562242,  0960 465 215,  0960 465 815, 
0960 465 816. 

6.36. Strany dohody sa budú včas a bez zbytočného odkladu informovať o všetkých dôležitých 
skutočnostiach súvisiacich s predmetom dohody, ktoré môžu ohroziť alebo obmedziť plnenie 
dohody, prípadne spôsobiť nedodržanie stanovených termínov plnenia dohody.  

6.37. Dalšie podmienky budú dohodnuté v zmluve o združenej dodávke. 
 
 

7. Porušenie dohody,  pokuty a sankcie 
7.1. Nedodržanie záväzku dodania predmetu dohody v dohodnutom množstve, kvalite a termíne zo 

strany  dodávateľa, budú  strany dohody považovať za podstatné porušenie dohody (§ 345 ods. 2 
Obchodného zákonníka). 

7.2. V prípade, že dodávateľ nedodrží dobu plnenia (t.j. nad 2 hodiny) dohodnutú v zmluve 
o združenej dodávke, uhradí odberateľovi pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu 
zmluvy za každý deň omeškania.  

7.3. Pri opakovanom neplnení (3x a viac) dodávky elektrickej energie do niektorého odberného miesta 
v kalendárnom mesiaci, zaplatí dodávateľ odberateľovi jednorazovú pokutu v tarife VT vo výške 
6 000 EUR a v tarife NT,WT a JT vo výške 2 000 EUR. 

7.4. Sankcie uvedené v bode 7.2. a 7.3. nebudú uplatňované v prípade vopred ohlásenej odstávky 
dodávky elektriny v lehote min. 15 dní pred plánovanou odstávkou, v stave núdze a regulácie 
dodávky elektrickej energie štátom a v prípade porúch a vyššej moci.  

7.5. V prípade omeškania odberateľa s úhradou daňového dokladu, uhradí dodávateľovi úrok z 
omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. 

7.6. Pokuty a sankcie dohodnuté dohodou uhradí povinná strana strane oprávnenej nezávisle na tom, či 
a v akej výške vznikne druhej strane škoda. 

7.7. Dohodnuté pokuty a sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich 
uplatnenia.  
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8. Záverečné ustanovenia  
8.1. Ak niektorá zo strán dohody bude chcieť odstúpiť od dohody, na základe ustanovení 

vyplývajúcich z dohody, je povinná tento úkon písomne oznámiť druhej strane.  
8.2. Každá zo strán dohody je oprávnená od dohody odstúpiť, ak: 

8.2.1. druhá strana dohody podala na seba návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo 
8.2.2. bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu voči strane dohody treťou osobou, pričom 

dotknutá strana dohody je platobne neschopná alebo je v situácii, ktorá odôvodňuje začatie 
konkurzného konania, alebo 

8.2.3. bol na majetok druhej strany dohody vyhlásený konkurz alebo bol návrh na vyhlásenie 
konkurzu  zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo 

8.2.4. druhá strana dohody vstúpila do likvidácie. 
8.3. Odstúpiť od dohody je možné aj: 

8.3.1. v prípade podstatného porušenia dohody, 
8.3.2. pri zrušení prevádzkových potrieb alebo zrušení pridelených disponibilných finančných 

prostriedkov na uvedený predmet dohody v danom rozpočtovom období plnenia, bez nároku 
na uplatnenie sankcií,  

8.3.3. v ostatných prípadoch podľa ustanovení zákona č.513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka 
v platnom znení. 

8.4. Odstúpenie od dohody musí byť písomné a je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.  
8.5. Zmluvu o združenej dodávke elektrickej energie je možné vypovedať písomnou výpoveďou 

s dodržaním 3-mesačnej výpovednej lehoty, ktorá začne plynúť prvým dňom po doručení 
výpovede druhej strane. Do písomnej výpovede je potrebné uviesť dôvod vypovedania dohody.  

8.6. V prípade odstúpenia  od dohody sú strany dohody povinné: 
8.6.1. dodávateľ vykoná odpočet dodávok elektrickej energie na všetkých odberných miestach, 

vypočíta skutočný odber, ocení spôsobom akým je stanovená cena, spracuje konečnú faktúru 
a vyzve odberateľa k jej odsúhlaseniu.  

8.6.2.  odberateľ je povinný do 5 pracovných dní vykonať kontrolu výpočtu ceny a do 30 dní 
uhradiť dohodnutú cenu za odobratú elektrickú energiu. 

8.7. Zmeny a doplnky tejto dohody je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, 
podpísaných stranami dohody, ktoré  budú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody. 

8.8. Ak nie je dohodnuté v tejto  dohode  inak, riadia sa  právne  vzťahy  z  nej  vyplývajúce  
a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a súvisiacimi  
právnymi   predpismi. 

8.9. Dohoda sa povinne zverejňuje v Centrálnom registri zmlúv v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Dohoda nadobudne platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami dohody 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

8.10. Dohoda je vyhotovená v siedmich vyhotoveniach, všetky s platnosťou originálu. Dodávateľ obdrží 
jedno vyhotovenie (alebo podľa dohody)  a  odberateľ obdrží šesť vyhotovení. 

 
V Lešti dňa ..................                       
 

                    Za dodávateľa                                                                           Za  odberateľa 
 
 
                                                                                                                           riaditeľ                                                         
                                                                                                           prof. MUDr. Ján Zvonár, CSc.                                             
                            
 


