
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. 1 1 1 1 1 3 3 
vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku uzatvorená v zmysle § 269 ods.2 Zákona č. 513/1991 Zb. -

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

I. 
Identifikačné údaje zmluvných strán 

Odberateľ: 
Názov: Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok 
Sídlo: Fándlyho 11, 902 01 Pezinok 
Zastúpená: Ing. Monika Hlúšková - riaditeľka školy 
Kontakt: 033/6412253 
IČO: 36 062 201 
DIČ: 2021603815 
Bank. spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu (IBAN): SK62 5600 0000 0066 0749 9001 
E-mail: sekretariat@zsfandlyho.sk 
(ďalej „odberateľ") 

Dodávateľ: 
Názov: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
Kontakt: 
IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Bank. spojenie: 
Číslo účtu (IBAN): 
E-mail: 
(ďalej „dodávateľ"] 

II. 
Predmet zmluvy a miesto plnenia 

2.1. Predmetom zmluvy je dodávka plynu pre odberné miesta odberateľa vrátane: 
a) zabezpečenia dodávky zemného plynu v dohodnutom množstve, čase a podľa 

dohodnutého tarifného produktu, 
b) prevzatia zodpovednosti za odchýlku za odberné miesta voči zúčtovateľovi odchýlok, 

c) zabezpečenia pre odberateľa zemného plynu ostatných distribučných služieb, 
d) nepožadovania aktivačného a deaktivačného poplatku za prebratie, resp. odovzdanie 

odberného miesta, 
e) zabezpečenia cestou distribučnej spoločnosti bezodkladného riešenia odstránenia porúch 

spôsobujúcich obmedzenie dodávky zemného plynu pre jednotlivé odberné miesta 
objednávateľa, 

f) garantovania kontinuity dodávky zemného plynu po celú dobu plnenia zmlúv o združenej 
dodávke zemného plynu ako aj pri zmene dodávateľa zemného plynu, okrem vyššej moci, 
plánovaných odstávok a vzniknutých porúch, 

g) garantovania dostupnosti osobného zástupcu dodávateľa pre operatívne riešenie 
technických problémov meno a telefonický kontakt) 

h) pripojenia nových, prípadne rušenia nepotrebných odberných miest podľa potreby 
odberateľa 

i) prípadne ďalších služieb podľa možnosti dodávateľa 

Energie2, a.s. 
Lazaretská 3a, 811 08 Bratislava 
Mgr. Dušan Vlnka - na základe udelenej plnej moci 
+421 850 166 066 
46 113 177 
2023235225 
SK2023235225 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 
SK79 1111 0000 0011 5284 8056 
info@energie2.sk 
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2.2. špecifikácia a počty odberných miest sú „vedené v prílohe ŕ.l tejto z m l u v y . 

aiebo prfvznlku olteľností"ktor^ nemoho^^^'r ! 1 ^ ' ~ ° d P " * 
odberných miest dôjde: ° h 0 1 P " p ° d p , s e t e ' t 0 " " ' " ' ' ľ Predvídať. K zmenám pofto 

" SSfľSJ Ä r i ľ o m ' n ľ r 
ostanovenia tejto Zrniny ° d b e r n e m , e s t a s a b » d " automaticky vzťahovať 

' S - ^ ^ ^ S S ä r « * * * * » odstúpenia „d tejto Zm.nyy s 
dúom mesiaca ^ ^ 
doručené písomne v istinneí n o d o h ľ n L ä ľ ľ t 0 C M ° d s t u P e n i e dodávateľovi 
odstúpenia právoap, a, 

III. 
Termín plnenia 

3.1. Termín plnenia je nepretržite od 1. 3. 2019 00:00 h do 31.12. 2020 24:00 h. 

IV. 
Podmienky dodávky p l y n u a zabezpečenie jeho distribúcie 

l á S ^ ~ - o odberného miesta 
sústavy [ďalej „PDS"J pre odberné f T ^ T ^ ^ ^ 
s platnými všeobecne záväznými právnymi prednismi f v ^ S f j 5 3 U S k l l t 0 Č ň u i ú v súlade 
a pripojenia do sústavy PDS. Predpism. a v kvalite podl a technických podmienok prístupu 

4.2. Meranie dodávok plynu, vrátane vyhodnocovania výsledkov merania zabezpečí dodávateľ. 

V. 
Cena za dodávku plynu 

Z a p l a , l f d 0 d á r a t ó ™ — - a súvisiace pínenia pozostávajúca 
a) cena za dodávku plynu (cena za služby obchodníka] 
b J cena za distribučné služby 
c) spotrebná daň a daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH") 

platností zmhľvy víľvýške" " ^ ^ b ° ' a d ° h ° d l ™ « - ' - n ý m i stranami na obdobie 

Plyn - maloodber 
Cena za služby obchodníka , n C T i n . 
Cena za prepravu 3 ° ' 0 0 E U R b e z D P H / 1 MWh 

2,50 EUR bez DPH/ 1 MWh 
Plyn - strednoodber 
Cena za služby obchodníka n n „ „ „ . 
Cena za prepravu 3 0 ' 0 0 E U R b e z D P H / 1 M ^ h 

2,50 EUR bez DPH/ 1 MWh 

elektronickej aukcie. Protokol z elektronickej aukcie je ^ílohou tejto Zmhníy b ° ' a Z á W a d e 

5.3. Dodávateľ je oprávnený účtovať odberateľovi iba poplatky „vedené v tomto článku Zmluvy. 



VI. 
Distribučné služby a cena za distribučné služby. 

6.1. Dodávateľ počas zmluvného obdobia zabezpečí odberateľovi distribučné služby do odberných miest 
odberateľa uvedených v prílohe č. 1 tejto Zmluvy. 

6.2. Dodávateľ bude účtovať odberateľovi cenu za distribučné služby v súlade s platnými cenovými 
rozhodnutiami ÚRSO vzťahujúcimi sa na distribučné služby poskytované PDS. 

6.3. Dodávateľ bude účtovať odberateľovi ostatné služby súvisiace s distribúciou plynu podľa platného 
cenníka služieb distribúcie príslušného PDS. 

6.4. K cenám sa pri fakturácii pripočítava DPH a spotrebná daň v súlade s platnými zákonmi. 

6.5. Dodávateľ nie je oprávnený účtovať akékoľvek ďalšie poplatky súvisiace s distribučnými službami. 

VII. 
Meranie plynu a odpočty. 

7.1. Montáž, pripojenie alebo výmenu určeného meradla zabezpečí dodávateľ po splnení ustanovených 
technických podmienok merania plynu príslušného PDS. Druh, počet, veľkosť a umiestnenie určeného 
meradla a ovládacích zariadení určuje PDS v zmysle zákona o energetike. 

7.2. Odber plynu sa meria určeným meradlom (v zmysle zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). 

7.3. Dodávateľ preberá zodpovednosť za odchýlku za odberné miesta voči zúčtovateľovi odchýlok. 

7.4. Meranie plynu a odpočty určeného meradla vrátane vyhodnocovania, odovzdávania výsledkov 
merania a ostatných informácií potrebných pre vyúčtovanie dodávky plynu a distribučných služieb 
vykonáva PDS. Odpočet určeného meradla sa vykonáva v súlade s Prevádzkovým poriadkom. Dodávateľ 
fakturuje dodávku plynu a distribučné služby na základe týchto údajov. V prípade poruchy určeného 
meradla alebo fakturácie s nesprávnou konštantou má dodávateľ právo upraviť fakturačné hodnoty 
podľa údajov, ktoré dodávateľ dostane od PDS. 

7.5. Pri pochybnostiach o správnosti údajov určeného meradla môže odberateľ písomne požiadať 
dodávateľa o zabezpečenie jeho preskúšania. Dodávateľ je povinný do 30 dní zabezpečiť preskúšanie 
určeného meradla. Ak sa na určenom meradle nezistila chyba, uhradí odberateľ náklady spojené s jeho 
preskúšaním a výmenou podľa platného cenníka služieb distribúcie príslušného PDS. 

7.6. Dodávateľ bude priebežne vyhodnocovať minimálne l x ročne priebeh spotreby plynu na jednotlivých 
odberných miestach a navrhne odberateľovi prípadné zmeny taríf a denného maximálneho množstva 
plynu za účelom zníženia nákladov. 

VIII. 
Platobné podmienky a fakturácia. 

8.1. Platobné podmienky a fakturácia pre maloodber aj strednoodber. 
8.1.1. Úhrady uskutočňuje Odberateľ bezhotovostným platobným stykom na účet Dodávateľa 
uvedenom v záhlaví Zmluvy. Odberateľ bude v platobnom styku používať variabilný symbol 
uvedený v príslušnej faktúre. 

8.1.2. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní od dátumu jej doručenia Odberateľovi. Ak pripadne 
deň splatnosti na deň pracovného voľna, dňom splatnosti je najbližší nasledujúci pracovný deň. 



8.1.3. Úhradou sa rozumie pripísanie sumy na účet Dodávateľa s uvedením správneho variabilného 
symbolu uvedeného na faktúre. 

8.1.4. Ak Odberateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, Dodávateľ Odberateľovi zašle bezplatne 
písomnú upomienku, v ktorej označí deň vystavenia faktúry, jej splatnosť a celkovú čiastku po 
lehote splatnosti. 

8.1.5. Dodávateľ je povinný zasielať faktúry prostredníctvom držiteľa poštovej licencie na adresu 
odberateľa a súčasne elektronicky na emailovú adresu: sekretariat@zsfandlyho.sk 

8.1.6. Zmenu bankového spojenia a čísla účtu zmluvných strán bude možno uskutočniť iba 
písomným oznámením jednej zmluvnej strany preukázateľne doručeným druhej zmluvnej strane 
najneskôr spolu s príslušnou faktúrou, resp. pred doručením vyúčtovacej faktúry. 

8.2. Platobné podmienky a fakturácia pre maloodber. 
8.2.1. Zálohové faktúry za dodávku plynu a distribučné služby sa vyhotovujú na základe odhadu, 
dvanásťkrát za ročné zúčtovacie obdobie, a to k poslednému dňu príslušného mesiaca. Výška 
odhadu závisí od tarifného produktu, distribučnej sadzby, spotreby v predchádzajúcom 
fakturačnom období alebo očakávanej spotreby. Zálohová faktúra môže byť vystavená na sumu 
prislúchajúcu maximálne 100% predpokladaného mesačného odberu za dané odberné miesto 

8.2.2. Zálohové faktúry sa vystavujú spoločne za dodávku plynu a distribučné služby tak, aby 
obsahovali minimálne (elektronická aj listinná verzia): 

a) údaje podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o 
účtovníctve v znení neskorších predpisov 
b) zoznam odberných miest 
c) fakturovanú sumu za každé odberné miesto. 

8.2.3. Zálohové faktúry budú doručené odberateľovi do 10. dňa daného mesiaca v elektronickej 
forme na emailovú adresu: sekretariat@zsfandlyho.sk 
Originál faktúry bude doručený do 15. dňa daného mesiaca poštou na adresu odberateľa. 

8.2.4. Vyúčtovanie dohodnutej dodávky plynu a dohodnutých distribučných služieb, ktoré sú 
predmetom Zmluvy, sa vykonáva na základe výsledkov meraní skutočne dodaného plynu k 
poslednému dňu príslušného kalendárneho roka. Vyúčtovacia faktúra za rok 2019 bude 
Odberateľovi doručená do 15. januára 2020, vyúčtovacia faktúra za rok 2020 bude odberateľovi 
doručená do 15. januára 2021 (elektronicky aj listinné). 

8.2.5. Vo vyúčtovacej faktúre za dodávku plynu a distribučné služby sa odpočítajú preddavky resp. 
zálohové platby, ktoré boli Odberateľom uhradené Dodávateľovi za príslušný kalendárny rok. 
Vyúčtovaciu faktúru za dodávku plynu a distribučné služby je Dodávateľ oprávnený vyhotoviť aj v 
prípade mimoriadneho odpočtu, pri výmene určeného meradla, ukončení odberu a pod. 
Vyúčtovacia faktúra bude doručená podľa čl. VIII. bod 8.2.4. Zmluvy a bude obsahovať za každé 
odberné miesto minimálne (elektronická aj listinná verzia): 

a) údaje podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o 
účtovníctve v znení neskorších predpisov b) skutočnú spotrebu 
c) identifikáciu odberných miest 
d) počiatočný a konečný stav plynomeru 

8.3. Platobné podmienky a fakturácia pre strednoodber. 
8.3.1. Vyúčtovanie dohodnutej dodávky plynu a dohodnutých distribučných služieb, ktoré sú 
predmetom Zmluvy, sa vykonáva na základe výsledkov meraní skutočne dodaného plynu k 
poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca. 
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8.3.2. Vyúčtovacie faktúry budú doručené odberateľovi do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, za ktorý je faktúra vystavená (napríklad za mesiac január do 15. februára), v elektronickej 
forme na emailovú adresu: sekretariat@zsfandlyho.sk 
Originál faktúry bude doručený do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý je faktúra 
vystavená, poštou na adresu odberateľa. 

8.3.3. Vyúčtovaciu faktúru za dodávku plynu a distribučné služby je Dodávateľ oprávnený 
vyhotoviť aj v prípade mimoriadneho odpočtu, pri výmene určeného meradla, ukončení odberu a 
pod. Vyúčtovacia faktúra bude doručená podľa čl. VIII. bod 8.3.2. Zmluvy a bude obsahovať za 
každé odberné miesto minimálne (elektronická aj listinná verzia): 

a) údaje podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o 
účtovníctve v znení neskorších predpisov b) skutočnú spotrebu 
c) identifikáciu odberných miest 
d) počiatočný a konečný stav plynomeru 

IX. 
Zmluvné pokuty, sankcie a náhrada škody 

9.1. Dodávateľ je oprávnený účtovať odberateľovi úroky z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za 
každý započatý deň omeškania, ak je odberateľ v omeškaní s úhradou faktúry vyplývajúcej z tejto zmluvy. 

9.2. Ak poruší niektorá zo zmluvných strán povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, má poškodená zmluvná 
strana právo na náhradu preukázateľne vzniknutej škody (skutočnej škody a straty zisku) okrem 
prípadov, keď škody boli spôsobené obmedzením alebo prerušením dodávky plynu a distribučných 
služieb v súlade s príslušnými všeobecne záväznými predpismi (napr. zákonom o energetike) a zmluvou 
alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť podľa § 374 Obchodného zákonníka 

9.3. Odberateľ a dodávateľ sa budú navzájom informovať o všetkých skutočnostiach, pri ktorých 
predpokladajú, že by mohli viesť k škodám a usilovať sa prípadné škody odvrátiť. 

X. 
Reklamácie. 

10.1. Ak zistí odberateľ chyby alebo omyly pri fakturácii vzniknuté napr. nesprávnou funkciou meracieho 
zariadenia, nesprávnym odpočtom meracieho zariadenia, použitím nesprávnej ceny za plyn, alebo 
distribučné služby, aritmetickú alebo tlačovú chybu vo faktúre, vyzve dodávateľa písomnou výzvou t.j. 
reklamáciou k odstráneniu zisteného stavu a k jeho náprave. 

10.2. Reklamácia musí obsahovať najmä: identifikáciu odberateľa, identifikačné údaje reklamovanej 
faktúry vrátane variabilného symbolu a ak je reklamované meranie tak aj číslo odberného miesta, číslo 
meracieho zariadenia a zistené stavy, presný popis reklamovanej skutočnosti a odôvodnenie reklamácie 
vrátane prípadnej dokumentácie. 

10.3. Reklamácia musí byť uplatnená najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia reklamovanej faktúry. 
Reklamácia má odkladný účinok na splatnosť faktúry. 

10.4. Dodávateľ je povinný reklamáciu prešetriť a najneskôr do 15 dní odo dňa obdržania reklamácie 
písomne oznámiť odberateľovi, ktorý podal reklamáciu, výsledok šetrenia 

10.5. Ak bola reklamácia oprávnená, je dodávateľ povinný okamžite zjednať nápravu. 

XI. 
Ukončenie a zánik zmluvy. 

11.1. Zmluva zaniká po uplynutí zmluvne dohodnutého času dodávania predmetu zmluvy. 
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11.2. Zmluvu možno ukončiť dohodou zmluvných strán, k platnosti ktorej sa vyžaduje písomná forma. 

11.3. Zmluvu možno ukončiť písomným oznámením o odstúpení od zmluvy doručeným dodávateľovi, 
ak 
a) dodávateľ podal na seba návrh na vyhlásenie konkurzu, 
b) bol podaný návrh na vyhlásenia konkurzu voči dodávateľovi treťou osobou, pričom dodávateľ je 

platobne neschopný, alebo je v situácii, ktorá odôvodňuje začatie konkurzného konania, alebo, 
c) bol na majetok dodávateľa vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu zamietnutý 

pre nedostatok majetku, alebo, 
d) dodávateľ vstúpil do likvidácie alebo sa naňho zriadi nútená správa, 
e) dodávateľ poruší podmienky stanovené v zmluve, a to najmä v prípade, ak dodávateľ nezabezpečí 

odberateľovi dohodnutú dodávku plynu a distribučné služby v súlade s podmienkami zmluvy, a to ani 
v dodatočnej lehote určenej odberateľom, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní od doručenia výzvy 
odberateľa dodávateľovi, 

f) dodávateľ stratí v priebehu výkonu činnosti oprávnenie na dodávku plynu. 

11.4. Účinnosť odstúpenia nastane dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od 
zmluvy odberateľom dodávateľovi alebo neskorším dňom uvedeným v písomnom oznámení 
odberateľa o odstúpení zaslanom dodávateľovi. Písomné oznámenie odberateľa o odstúpení od 
zmluvy sa považuje za doručené dodávateľovi dňom prevzatia zásielky alebo dňom odmietnutia 
prevzatia zásielky alebo dňom jej uloženia na pošte, aj keď sa dodávateľ o uložení zásielky 
nedozvedel. 

11.5. Pri odstúpení od zmluvy zostávajú zachované z nej vyplývajúce práva a povinnosti 
zmluvných strán do dňa účinnosti odstúpenia. Zmluvné strany sú povinné vyrovnať všetky 
pohľadávky a záväzky vzniknuté do dňa účinnosti odstúpenia od zmluvy. 

11.6. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, 
zmluvných pokút a sankcií. 

11.7. Túto Zmluvu je možné vypovedať v súlade s ustanoveniami zákona č. 251/2012 Z.z. o 
energetike, a to aj čiastočne (t.j. napríklad v prípade uvedenom v čl. II. bode 2.3. tejto zmluvy). 

XII. 
Záverečné ustanovenia. 

12.1. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka v súlade so zákonom o energetike, zákonom č. 250/2012Z.Z. o regulácii v 
sieťových odvetviach a ďalších právnych predpisov vo vzťahu na predmet a obsah tejto zmluvy. 

12.2. Zmena identifikačných údajov zmluvných strán, ako sú napr. číslo účtu, zmeny útvaru 
zodpovedného za uzatvorenie a plnenie zmluvy alebo zmena oprávnených osôb sa nebudú 
považovať za zmeny vyžadujúce uzavretie dodatku k zmluve. Zmluvná strana dotknutá zmenou je 
povinná zmeny týchto údajov písomne oznámiť druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu 
doporučenou zásielkou zaslanej druhej zmluvnej strane na adresu jej sídla. Takto oznámená 
zmena nadobúda účinnosť dňom doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane. 

12.3. Žiadna zo zmluvných strán nemôže postúpiť alebo previesť svoje práva a povinnosti 
vyplývajúce zo zmluvy ako celok alebo ich časť bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej 
zmluvnej strany na tretiu osobu. 

12.4. Ak by akékoľvek ustanovenie zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným alebo právne 
nevymáhateľným, nebude to mať vplyv na platnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení 
zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že takéto neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie 
nahradia platným alebo právne vymáhateľným ustanovením. 



12 5 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými dodatkami ktoré budú označené 

porado^mi číslami a podpísané 

12 6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán a účinnosť po jej zverejnení na webovom sídle odberateľa, avšak me skor ako 01.03.2019. 

12.9. Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých po 1 obdrží každá zmluvná strana. 

a) Príloha č. 1 
b) Príloha č. 2 
c) Príloha č. 3 

12.10. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy budú: 
Špecifikácia odberných miest 
Opis časti predmetu zákazky č. 2 
Protokol z elektronickej aukcie 

. . faU-WČ V Bratislave, dňa 13.12.2018 
V Pezinku, dna u 

, ,, za Dodávateľa 
zaOdberatela 

J^oérgie2 

ZÁKLADNÁ SKOL 
Fándlyho 11 ) 

902 01 P E Z I N O 

Mgr Dušan Vlnka - na základe udelenej plnej moci 
Ing. Monika Hlusko\ 5 . , 
Základná škola Fándlyho 11 902 01 Pezinok EnergieZ, a.s. 



Príloha č. 1: Špecifikácia odberných miest 

POD kód OM Číslo MS/OM Adresa OM PSČ Mesto OM 
Zmluvne 

dohodnuté ročné 
množstvo (kWh) 

Produkt 

SKSPPDIS000110106665 Fándlyho 11 902 01 Pezinok 52 052 MT4 



Príloha č. 2 

Upravené znenie Opisu predmetu č. 2 

Časťč. 2 - Zemný plyn 

Predmetom časti č. 2 zákazky je dodávka zemného plynu vrátane zabezpečenia prepravy, štruktúrovania a 
distribúcie pre odberné miesta identifikované v prílohe č. 2 týchto SP a prevzatie zodpovednosti za 
odchýlku na všetkých odberných miestach. Pri zemnom plyne uzatvorí verejný obstarávateľ zmluvu na 22 
mesiacov od 01.03.2019 0:00 hod do 31.12.2020 23:59 hod. 

Predpokladaná hodnota tejto časti zákazky je 749 606,48 CbezDPH. 

Celkový predpokladaný odber za všetky odberné miesta za 22 mesiacov (od 01.03.2019 0:00 hod do 
31.12.2020 23:59 hod): 

• maloodber: 13 169,07 MWh 
• strednoodber: 2 871,55 MWh 

Verejný obstarávateľ od úspešného uchádzača požaduje počas celej platnosti zmluvy minimálne: 

• prebratie zodpovednosti dodávateľa zemného plynu za odchýlku v plnom rozsahu, 
• mesačnú fakturáciu, 
• splatnosť zálohových faktúr aj vyúčtovacej faktúry do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia 

faktúry do sídla odberateľa, 
• pri maloodbere doručenie mesačnej zálohovej faktúry do 15. dňa mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, za ktorý je faktúra vystavená, ročnej vyúčtovacej faktúry do 15. januára 2020/2021; pri 
strednoodbere doručenie mesačnej faktúry za skutočne odobraté množstvo do 10. dňa 
(elektronicky) resp. 15. dňa (listinné) mesiaca nasledujúceho po mesiaci, za ktorý je faktúra 
vystavená 

• zálohová faktúra musí obsahovať minimálne: 
o údaje podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a podľa zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
o odberné miesta 
o fakturovanú sumu za každé odberné miesto 

• vyúčtovacia faktúra musí obsahovať pre každé odberné miesto minimálne: 
o údaje podľa § 71 zákona č. 222/2004Z.Z. o dani z pridanej hodnoty a podľa zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
o skutočnú spotrebu 
o odberné miesta 
o počiatočný a konečný stav plynomeru - pri maloodbere ročný, pri strednoodbere 

mesačný 
• online správu dát prostredníctvom internetového portálu s minimálne nasledovnými funkciami: 

o zoznam odberných miest s uvedením technických detailov 
o prístup k údajom o spotrebe jednotlivých odberných miest vrátane histórie spotreby 
o prístup k faktúram vrátane archívu faktúr 
o elektronická faktúra s údajmi v minimálnom rozsahu ako faktúra v listinnej podobe 
o stav pohľadávok 

• neuplatňovať sankcie voči verejnému obstarávateľovi v prípade neodobratia, ako aj prekročenia 
zmluvného množstva objednanej plynu 

• v prípade zmeny dodávateľa v súvislosti s týmto verejným obstarávaním, úspešný uchádzač si 
nebude účtovať žiadne zriaďovacie, aktivačné, deaktivačné či iné poplatky v súvislosti so zmenou 
dodávateľa, 

• zrealizovať prípadnú zmenu dodávateľa plynu bez prerušenia dodávky plynu 



nezvyšovať cenu za silovú energiu (bez distribúcie, bez DPH a bez spotrebnej dane) počas plnenia 
predmetu zákazky pre všetky odberné miesta, cenu za distribúciu stanovuje Úrad pre reguláciu 
sieťových odvetví, výšku DPH a spotrebnej dane stanovuje Národná Rada Slovenskej Republiky 
neúčtovať verejnému obstarávateľovi žiadne poplatky navyše. Súčasťou fakturovanej ceny môže 
byť iba cena za silovú energiu, poplatky určované Úradom pre reguláciu sieťových odvetví a iné 
distribučné poplatky stanovené zákonom, spotrebná daň a daň z pridanej hodnoty 
mať jednu kontaktnú osobu na komunikáciu s dodávateľom (osobne, tel, mail) 

Opis predmetu zákazky bude súčasťou zmluvy na dodanie tovaru, uzatvorenej týmto postupom 
verejného obstarávania. 



PROTOKOL O ÚČASTI V eAUKCII 

Energie2, a.s. (46113177) Príloha 

Názov elektronickej aukcie: 
Typ elektronickej aukcie: 
Dátum vytvorenia eAukčného prípadu 
v systéme: 

Dátum odoslania Výzvy na účasť vo 
výberovom konaní: 

Začiatok Aukčné kolo: 

Ukončenie Aukčné kolo: 

Vyhlasovateľ: 

Administrátor: 

Uchádzač: 

Mena: 

Hodnotiace kritérium: 

Protokol je platný k: 

Protokol vygenerovaný v: 

Zemný plyn pre Mesto Pezinok 

ERMMA (id:408) 

2018-11-16 08:37:23 

2018-11-21 09:00:00 

2018-11-21 09:20:00 

Mesto Pezinok, Radničné nám. 7, Pezinok, PSČ: 902 14, Branislav Šarmír, +421 902 774 777, sarmir@vosk.sk 

VO SK, a.s. , Záhradnícka 151, Bratislava, PSČ: 821 08, Slovensko, Branislav Šarmír, +421 902 774 777, sarmir@vosk.sk 

Energie2, a.s. (dusan.vlnka@energie2.sk), Lazaretská 3a, Bratislava, PSČ 811 08, Slovensko, Telefón: +421 38 5365 191 

EUR 

Celková ponuka uchádzača 

22.11.2018 00:03:05 

22.11.2018 00:03:05 

Názov kola Dátum a čas začiatku Dĺžka (dni, hod., min.) Predĺžené (dni, hod., min.) 

Prípravné kolo 16.11.18 08:30:00 05:00:30 00:00:00 

Aukčné kolo 21.11.18 09:00:00 00:00:20 00:00:00 

P. č. Kód Názov položky M3 M nožstvo Celkom Min. ponuka Vstupná ponuka Výstupná ponuka 

001. Plyn - maloodber (cena za služby obchodníka + cena 
za prepravu) 

EUR bez 
DPH/MWh 

13 169.07 427 994.78 32.50 32.50 32.50 

002. Plyn - strednoodber (cena za služby obchodníka + 
cena za prepravu) 

EUR bez 
DPH/MWh 

2 871.55 93 325.38 32.50 32.50 32.50 

Súčet 521 320.15 521 320.15 521 320.15 

Názov kritéria Povaha Váha Naj. body Body 

Celková cena 

Súčet 

Klesajúca 100.00 

100.00 100.00 

100.00 

100.00 

y 

mailto:sarmir@vosk.sk
mailto:sarmir@vosk.sk
mailto:dusan.vlnka@energie2.sk

