
Príloha č. 1 k výzve na zákazku: Dodávka elektrickej energie 2020 
 
Špecifikácia predmetu zákazky 
Druh/y: Tovar, služba 
Názov: Dodávka elektrickej energie 2020 
CPV: 09310000-5 - Elektrická energia. 
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie po dobu 12 mesiacov v jednopásmovej 

sadzbe do jedného odberného miesta objednávateľa vrátane prevzatia zodpovednosti za 

odchýlku a zabezpečenie distribúcie elektrickej energie za dodržania platných právnych 

predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách 

v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR 

č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

Technická špecifikácia predmetu zákazky: 
 
Predpokladaná spotreba na rok 2020 je 60 MWh  
 
Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika 
odberné miesto:  124221 - Moyzesova 17, 040 01 Košice - Staré Mesto  
Istič:    3 x 80A 
EIC kód:   24ZVS0000031620W 
Vyúčtovacie obdobie:  Kalendárny mesiac 
 
Ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa: 
Dodávateľ garantuje zabezpečenie plynulých a spoľahlivých dodávok elektriny a s tým 
súvisiacich služieb. Množstvá odobratej elektriny sú predpokladané. 
Dodávateľ garantuje pravidelnú dodávku elektrickej energie pre odberné miesto odberateľa 
vrátane prevzatia úplnej zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie služieb súvisiacich s 
prepravou a distribúciou do odberného miesta v kvalite elektrickej energie zodpovedajúcej 
technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete. 
Dodávateľ sa zaväzuje predložiť odberateľovi pred  uzatvorením  zmluvy doklad o povolení 
ÚRSO na podnikanie v energetike v rozsahu predmetu zákazky, resp. doklad, že pôsobí na 
slovenskom trhu s platnou licenciou na dodávku elektrickej energie. 
Dodávateľ predloží do 7 dní od uzavretia zmluvy rozpis ceny, ktorý musí obsahovať všetky 
súvisiace náklady s dodávkou el. energie. 
Dodávateľ nie je oprávnený účtovať odberateľovi akékoľvek ďalšie poplatky súvisiace s 
dodávkou elektrickej energie a poskytovanými distribučnými službami a súvisiacimi službami. 
Miestom plnenia : Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice 
Dodávateľ sa zaväzuje, že nebude voči odberateľovi uplatňovať sankcie v prípade neodobratia, 
ako aj prekročenia zmluvného (predpokladaného) množstva objednanej elektrickej energie. 
Cena musí obsahovať všetky náklady dodávateľa: cenu za predpokladané množstvo elektriny za 
12 mesiacov, cenu za poskytnutie distribučných služieb v cenách príslušného PDS, cenu za 
systémové služby a platby za prevádzkovanie systému schválené pre obdobie dodávky ÚRSO. 
Ponúkaná cena bude predkladaná v EUR/1kWh pri predpokladanom množstve odberu 60 
MWh 
Dohodnutá cena môže byť zmenená len v prípade vzájomnej dohody zmluvných strán formou 
písomného dodatku v prípadoch vyplývajúcich zo zmien všeobecne záväzných právnych 
predpisov alebo rozhodnutí URSO. 
DPH, spotrebná daň prípadne iné aplikovateľné dane si dodávateľ uplatní podľa všeobecne 
záväzných platných právnych predpisov. 
Cena bude uhradená v mene euro. 
Dodávateľ elektrickej energie bude pre odberné miesto 1x mesačne fakturovať cenu s DPH za 
predpokladané mesačné množstvo v súlade s rozpisom preddavkových platieb. 



Faktúra za opakované dodávky vystavená dodávateľom je splatná v lehote 15 dní od jej 
doručenia objednávateľovi. 
Vyúčtovacím obdobím, za ktoré sa vykonáva odpočet meradla, je kalendárny rok. 
Vyúčtovacia faktúra je splatná v lehote 15 dní od jej doručenia objednávateľovi. 
Dodávateľ sa zaväzuje: 
- zabezpečiť montáž, pripojenie alebo výmenu určeného meradla na odbernom mieste 
odberateľa. 
- zabezpečiť preskúšanie meradiel na žiadosť odberateľa. 
Predávajúci je povinný zabezpečiť dodávku elektrickej energie aj v prípade, ak dôjde k 
predčasnému ukončeniu zmluvného vzťahu a to do doby, kým nebude zabezpečený prechod 
plnenia plynule na ďalšieho predávajúceho. 
Odpojenie od zdroja elektrickej energie sa vylučuje. 
Ak vzniknú pri fakturácii úhrad za dodávku chyby z dôvodu nesprávneho odpočtu, použitím 
nesprávnej konštanty, použitím nesprávnej sadzby, matematickou chybou a pod., majú 
odberateľ a dodávateľ nárok na vyrovnanie nesprávne fakturovaných čiastok. 
Deň začiatku dodávky 1.1.2020 00:00 hod 
Deň skončenia dodávky 31.12.2020 24:00 hod 
Platobné podmienky Platby za zmluvné plnenie sa budú realizovať bezhotovostným platobným 
stykom nasledovne: 
Fakturačné obdobie – kalendárny mesiac 
Realizácia platby - úhrada za elektrickú energiu sa uskutoční formou bezhotovostného 
platobného styku 
Forma faktúry - faktúry budú dodávateľom vystavené a doručené odberateľovi do jeho sídla v 
papierovej forme 
–najneskôr do 15 dňa nasledujúceho mesiaca za predpokladané mesačné množstvo (1/12 
množstva) 
Splatnosť faktúry – 15 dní odo dňa doručenia faktúry na adresu sídla odberateľa 
Splatnosť vyúčtovacej faktúry – 15 dní odo dňa doručenia faktúry na adresu sídla odberateľa 
 


