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OLO a.s. je obstarávateľom podľa ustanovenia § 8 odsek (1) písm. a) v spojení 
s ustanovením § 8 odsek (3) písm. a) bod 2. zákona NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spracoval: Ing. Miroslav Popík, technicko-investičný riaditeľ OLO a.s. 
  Milan Martinec – externý technický pracovník 
 
 
 

Bratislava, september 2015 
 

 



 
ČASŤ 1 - VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
 
1 Identifikácia  
 

Obstarávateľ:    Odvoz a likvidácia odpadu, a.s., v skratke OLO a. s. 
      Ivanská cesta 22      
      821 04 Bratislava 

Kontaktná osoba:   Ing. Miroslav Popík  popik@olo.sk 
      Milan Martinec  martinec.milan@centrum.sk 
   
IČO:     00 681 300 
IČ DPH:     SK 2020 318256 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 482/B  
 
 

Realizátor prieskumu: Well management s.r.o. 
Sídlo:     Podzámocká 67/6 

  972 01 Bojnice 
Poštová adresa:   Hurbanovo námestie 46 

  972 01 Bojnice 
IČO:     363 454 40 
IČ DPH:     SK 20 22 02 07 48 
Zapísaný v Obchodnom registri Okesného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka 15784/R 

 
2 Predmet obstarávania 

Predmetom obstarávania je pravidelná dodávka zemného plynu do odberných miest 
obstarávateľa vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, 
v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za 
dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového 
poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.  
 
Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru. 
 
Spoločný slovník obstarávania (CPV): 09123000 - 7 Zemný plyn 
 
Podrobnejšie vymedzenie predmetu obstarávania tvorí časť 3. - Opis predmetu 
obstarávania. 
 
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku iba na celý predmet obstarávania. 

 
3 Zmluva 

Realizátor uvedený v bode 1 je poverený prieskumom trhu formou elektronickej aukcie, 
ktorého výsledky budú záväzným podkladom pre uzatvorenie zmlúv o združenej 
dodávke zemného plynu medzi úspešným uchádzačom (úspešnými uchádzačmi) 
a  obstarávateľom uvedeným v bode 1. 

 
4 Miesto a termín dodania služby 
4.1 Miesta dodania služby:  

- Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. 
Stará Ivanská cesta 2 
821 04 Bratislava 
 
- Odvoz a likvidácia odpadu, a.s. 
závod Spaľovňa odpadu 
Vlčie hrdlo 72 
821 04 Bratislava 

 
4.2 Termín na dodanie predmetu obstarávania: 

Doba, na ktorú má byť zmluva uzavretá je 12 mesiacov: od 1.1.2016 – 31.12. 2016 
- Stará Ivanská cesta 2, 821 04 Bratislava 

mailto:martinec.milan@centrum.sk


- Závod Spaľovňa odpadu - Vlčie hrdlo 72, 821 04 Bratislava 
 
5 Obsah ponuky 

Ponuka predložená uchádzačom musí byť rozdelená na dve časti: 

 technická časť 

 ekonomická časť 
 

5.1 Technická časť ponuky musí obsahovať tieto dokumenty: 
 

 Identifikačné údaje uchádzača 

 kontaktná osoba uchádzača, funkcia, telefónny a e-mailový kontakt pre potreby 
zaslania pozvánky do elektronickej aukcie 

 kópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať (výpis z OR), 

 referencie - ročný prehľad uchádzačom uskutočnených dodávok, ktoré sú podobné 
predmetu obstarávania, uskutočnených za posledných 36 mesiacov. V zozname 
uskutočnených dodávok uchádzač uvedie:  
- názov predmetu plnenia, 
- termín uskutočnenia dodávky predmetu plnenia (mes. / rok), 
- obchodné meno odberateľa a adresu jeho sídla, 
- údaje na kontaktnú osobu odberateľa, potrebné pre overenie si uvedených 

informácií,  

 čestné vyhlásenie k podmienkam súťaže:  
-  že súhlasí s podmienkami súťaže, 

 -  o pravdivosti a úplnosti skutočnosti uvedených v ponuke 

 potvrdenie, že uchádzač je držiteľom platného povolenia na podnikanie v energetike 
v súlade so zákonom č. 251/2012 Z.z. o energetike, ktoré predloží v origináli alebo 
v úradne overenej kópií. Potvrdenie môže uchádač doložiť čestným vyhlásením  
v tom prípad, ak najneskôr v deň podpisu zmluvy predloží opriginál alebo úradne 
overenú kópiu. 

 
5.2 Ekonomická časť ponuky musí obsahovať tieto dokumenty: 

 

 cenovú ponuku na predmet obstarávania, v členení podľa časti 4 týchto  
 zadávacích podkladov, vyplnenú Prílohu č.1 – Tabuľka č.1. - Lehota viazanosti 

ponúk je stanovená do 30. 11. 2015. 
 

 návrh Zmluvy o združenej dodávke plynu, vrátane príloh, vypracovaný podľa časti 5 
týchto zadávacích podkladov- (tento nie je pre obstarávateľa záväzný). 

 
6 Označenie obalov ponúk 
 

Uchádzač vloží jednotlivé časti ponuky do nepriehľadnej obálky, ktorá musí byť 
uzatvorená a označená nasledovnými údajmi: 

 adresu uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 

 označenie: „súťaž – neotvárať“, 

 označenie názvu súťaže „Dodávka zemného plynu pre potreby OLO a.s.“ 

 Číslo súťaže: 02-10/2015 
 

7 Miesto a lehota na predkladanie ponúk, elektronická aukcia 
- Ponuky je potrebné doručiť do 23.11.2015 do 10.00 hod. na adresu Realizátora 

uvedenú v bode 1. 
- Elektronická aukcia sa uskutoční 27.11. 2015 o 10.00 hod. 
- Pozvánky do e-aukcie budú zaslané elektronicky uchádzačom, ktorí splnili 

požiadavky podľa bodu 5 týchto súťažných podmienok. 
- Uchádzač predloží svoju ponuku následne na základe výzvy aj elektronicky 

prostredníctvom systému na uskutočnenie elektronickej aukcie za dodržania 
všetkých podmienok uvedených v tejto výzve. 

- Uchádzač sa prihlási do systému elektronickej aukcie podľa návodu, ktorý bude 
súčasťou výzvy na účasť v elektronickej aukcii. 

 



8 Preskúmanie ponúk 
Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré obsahujú náležitosti 
určené v bode 6 a zároveň zodpovedajú ďalším požiadavkám a podmienkam uvedeným 
v týchto zadávacích podkladoch. 

 
9 Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk 

Po vyhodnotení cenových ponúk elektronickou aukciou, oznámenie o výsledku 
vyhodnotenia spolu s výzvou na uzatvorenie zmluvy obstarávateľ  zašle iba úspešnému 
uchádzačovi (úspešným uchádzačom). 
 
Obstarávateľ  podľa bodu 1 si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených 
ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre obstarávateľa alebo budú 
v rozpore s finančnými možnosťami obstarávateľa. 
 

10 Uzavretie zmluvy 
 

Pred uzavretím Zmluvy o dodávke plynu s úspešným uchádzačom budú vzájomne 
prejednané obchodné podmienky Zmluvy o združenej dodávke plynu. 

 
 Lehota viazanosti ponúk je stanovená do 1.1.2016. 
 
 Ponuky uchádzačov, ani ich časti sa nepoužijú bez súhlasu uchádzačov. 
 

Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť obstarávateľovi, zahrnutému do tohto 
prieskumu trhu riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie zmluvy tak, aby mohla byť 
uzatvorená najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa kedy bol k jej podpisu vyzvaný. Ak 
úspešný uchádzač odmietne uzatvoriť zmluvu alebo nesplnil povinnosť podľa prvej vety, 
obstarávateľ môže uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil ako nasledujúci v 
poradí.  

 



ČASŤ 2 - KRITÉRIÁ NA HODNOTENIE PONÚK 
 

Jediným kritériom na hodnotenie ponúk bude najnižšia cena. Cenou sa pri tom rozumie 
cena komodity vrátane prepravy, štruktúrovania a obchodnej prirážky dodávateľa, ktorá 
zohľadňuje všetky náklady dodávateľa / predávajúceho spojené s touto zákazkou. 
V cene nie sú zahrnuté regulované poplatky (cena za distribúciu, spotrebná daň a daň 
z pridanej hodnoty), ktorých výška sa stanovuje podľa štátom určených regulatív, v 
súlade s platnými právnymi predpismi v SR. 

 



ČASŤ 3 - OPIS PREDMETU OBSTARÁVANIA 
 

 Predmetom obstarávania je dodávka zemného plynu do odberných miest OLO a.s.  
 

 Množstvá a predpokladané hodnoty jednotlivých zákaziek: 
  

1.Odberné miesto – maloodber (MO) - Stará Ivanská cesta 2 - ročný odber cca 
100,00 MWh - (S1) 

 
2.Odberné miesto – maloodber (MO)- závod Spaľovňa odpadu – ročný odber cca 
3 230,00 MWh  - (S2) požadujeme, aby toto odberné miesto zostalo zaradené 
v kategórii MO 
 
Celkový odber za 1 rok je  3 330,00 MWh. 

 
 



ČASŤ 4 - SPÔSOB URČENIA CENY 
 

Celková cena slúžiaca na vyhodnotenie ponúk v každej časti sa bude vzťahovať 
k virtuálnej burzovej cene (NCG) zemného plynu obchodovaného v komoditnej futures 
s fyzickým vysporiadaním NCG-Natural-Gas-Year-Futures Cal-xx obchodovanej na The 
European Energy Exchange AG (EEX) a vypočíta sa podľa vzorca  
 
C = ((NCG + K) * S1)  + ((NCG + K) * S2) 

na základe súťažného koeficientu – aditíva k burzovej cene navrhnutého uchádzačom 
pre jednotlivé odbery.  
 
Na vyhodnotenie ponúk sa použije virtuálna cena komodity: 
NCG  = 18,50 €/MWh. 

Legenda pre skratky použité vo vzorcoch: 
C  Cena komodity (bez spotrebnej dane, distribúcie a DPH) – vypočítaná – pre 

možnosť objektívneho vyhodnotenia 
S1 Celková spotreba obstarávateľa v MWh – Stará Ivanská cesta 2 - maloodber 
S2 Celková spotreba obstarávateľa v MWh – závod Spaľovňa odpadu –  

-maloodber 
K Aditívny koeficient maloodber- komplexná prirážka v €/MWh ku EEX 

Settlement price Cal-xx zahrňujúca všetky náklady a obchodnú maržu 
dodávateľa, poplatku za odberné miesta vrátane štruktúrovania a prepravy. K 
je možné zadávať číslom väčším ako 0,  na 2 (dve) desatinné miesta.  

Úspešným uchádzačom bude ten uchádzač, ktorého celková cena C bez DPH bude 
najnižšia. 

Úvodné úplné vyhodnotenie sa uskutoční na základe uchádzačom vypočítanej celkovej 
ceny, ktorú predloží vo svojej ponuke vyplnením prílohy č. 1 – Návrh uchádzača na 
plnenie kritérií.  

V elektronickej aukcii bude môcť uchádzač meniť celkovú cenu iba smerom nadol, a to 
tak, že bude  znižovať iba hodnotu aditíva K. Celková cena bude automaticky 
vypočítaná. 

Spotrebnú daň a distribučné poplatky pre roky 2016  nenaceňuje uchádzač, ale budú 
uhrádzané v súlade s platnou právnou úpravou uchádzačovi z aktuálnych cien vo výške 
určenej Zákonom č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu 
a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v 
znení neskorších predpisov a rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 
Slovenskej republiky (ÚRSO).  
 
Cena za predmet obstarávania bude stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 
zákona 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 Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 
Z. z. o cenách. 
Cena za predmet obstarávania musí byť uvedená v členení podľa položiek uvedených v 
Tabuľke č. 1. Takto vyplnená Tabuľka č. 1 bude tvoriť aj prílohu návrhu Zmluvy 
o dodávke plynu. 
 
Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú 
zmluvnú cenu uvedie bez DPH, pričom do platobných podmienok uvedie informáciu, že 
k navrhovanej cene bude pripočítaná výška DPH v zmysle platnej legislatívy.  
Ak uchádzač platiteľom DPH nie je, uvedie navrhovanú cenu celkom bez DPH 
a v cenovej ponuke uvedie, že nie je platiteľom DPH. 
 
Celková cena podľa súpisu položiek bude zahŕňať všetky náklady a výdavky, ktoré môžu 
súvisieť s úplnou realizáciou dodávky vrátane dopravných nákladov a nákladov 
súvisiacich s dodaním predmetu zákazky, t. j. licenčné poplatky, poistenie, poplatky za 
vybavenie certifikátov a osvedčení, resp. iných ciel a daní podľa Incoterms DDP 2010. 

 



ČASŤ 5 – POŽIADAVKY NA OBCHODNÉ PODMIENKY DODANIA PREDMETU 
OBSTARÁVANIA 

 
Uchádzač predloží v ponuke návrh zmluvy, podpísaný uchádzačom alebo osobou 

oprávnenou konať za uchádzača. V návrhu zmluvy môžu byť vykonané opravy zrejmých 

chýb požadovaných ustanovení, nesmú však byť upravené tak, aby sa dostali do rozporu 

so základnými obchodnými podmienkami uvedenými v tejto časti podkladov alebo ich 

uplatnenie akokoľvek obmedzoval, či vylučovali. 

 
Obstarávateľ na dodržaní  obchodných podmienok uvedených v tejto časti podkladov 
trvá, a v prípade, ak ich uchádzač nedodrží, bude ponuka tohto uchádzača vylúčená. 
 
Uchádzač vo svojej ponuke predloží návrh ďalších obchodných podmienok (napr. 
požadovaná záloha na uskutočnenie predmetu plnenia, spôsob fakturácie, povinnosti 
objednávateľa a pod.), ktoré budú prerokované pred potvrdením Zmluvy o dodávke 
plynu. 

 

Tolerancia odberu zemného plynu– tolerančné pásmo je minimálne od 50% - 150% z 
ročnej hodnoty výšky odberu, vo vzťahu k uzatvorenej  zmluve na dodávku aj 
distribúciu zemného plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku. V rámci tejto 
tolerancie nebude uplatňovaná žiadna pokuta alebo príplatok za neodobratie alebo 
odobratie zemného plynu navyše.  

 
V prípade, že kupujúci nedodrží stanovené tolerancie odberu podľa predchádzajúceho 
bodu, je predávajúci oprávnený požadovať: 
a) poplatok za neodobraté množstvo pod povolený minimálny odber, a to maximálne  
8,00 Eur/MWh, 
b) príplatok k cene za MWh za prekročenie maximálneho odberu, a to maximálne  
4,00 Eur/MWh. 
 
Mesačný fixný poplatok za služby obchodníka, služby prepravy a za odberné miesto 
bude vo výške 0,00 Eur. 

Právo písomne stanoviť burzový deň pre určenie ceny zemného plynu v jednotlivých 
odberoch  v mene obstarávateľa je prevedené na realizátora prieskumu trhu, spol. Well 
management s.r.o., Podzámocká 67/6, 972 01 Bojnice. 

Stanovenie burzového dňa pre príslušné obdobie nákupu bude vyhotovené v písomnej 
forme a zaslané elektronicky najneskôr v tento deň do 12:00 hod. na e-mailovú adresu 
predávajúceho: ............................................................................ (doplní uchádzač). 
Posledný deň, v ktorý môže dôjsť k stanoveniu burzového dňa pre príslušné obdobie 
nákupu je 9. december v roku predchádzajúcemu obdobiu, na ktorý sa nákup vzťahuje. 

Dokument stanovujúci burzový deň podľa predchádzajúceho bodu sa stane prílohou 
tejto zmluvy. 
 
  
 
 



ČASŤ 6 – PRÍLOHY           
             
 
 
 

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 
 

Obchodné meno, názov uchádzača IČO 

  

Adresa, sídlo uchádzača DIČ 

  

 
 
 

 

Navrhnite koeficient: K=   

Všeobecný vzorec 

 
C = ((NCG + K) * S1)  + ((NCG + K) * S2)  

  

Vzorec pre výpočet celkovej 
ceny použitý pri elektronickej 

aukcii 

C = ((18,50 + K) * 100,00)  + ((18,50 + K) * 3 230,00)  
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NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE JEDNOTLIVÝCH KRITÉRIÍ 

 
 

Obchodné meno, názov uchádzača IČO 

  

Adresa, sídlo uchádzača DIČ 

  

 
 
 
 
Výpočet celkovej ceny za predmet zákazky  
 

Názov kritéria  v EUR bez DPH 

Cena za dodávku zemného plynu za rok 
2016 (výpočet vztiahnutý k virtuálnej 
cene  NCG = 18,50 €/MWh) 

 

 
 

 
Som platiteľom DPH:   ÁNO   /   NIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V ____________________ dňa___________  _________________________________ 

      pečiatka, podpis 
     meno a priezvisko 

          oprávnenej osoby uchádzača 
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