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Záznam z prípravných trhových konzultácií 
uskutočnených dňa 14.03.2022 

 

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“), Priemyselná 2, 824 73 Bratislava 26, ako 

verejný obstarávateľ uskutočnil v zmysle § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), prípravné trhové konzultácie (ďalej 
len „PTK“) s názvom „Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny“.   

Na základe „Oznámenia o konaní prípravných trhových konzultácií“, ktoré bolo zverejnené na webovej stránke 
NKÚ SR (https://www.nku.gov.sk/documents/10157/1338265/Oznamenie+o+konani+PTK_elektrina+NKU.pdf) 

a v systéme EVO č. zákazky 437363 a podľa požiadaviek verejného obstarávateľa, predložil uchádzač záujem na 

PTK do 8.03.2022 do 12:00 hod.  

Na individuálnych PTK, uchádzač  ústne odpovedal na otázky zo strany zástupcov zamestnancov NKÚ SR 

nasledovne: 

 

 na úvod predstavil spoločnosť  , ktorá patrí k najväčším dodávateľom elektriny na Slovensku, 

s pôsobnosťou na slovenskom trhu už 100 rokov, s konzervatívnym zameraním, so zárukou kvality 
poskytovaných služieb.  

 uviedol, že v súčasnosti, vzhľadom na geopolitickú situáciu a značnú volatilitu cien nie je možné predložiť 
zodpovedajúcu cenovú ponuku na komoditu elektrická energia. 

 potvrdil, že pred rokom 2021 bola cena danej komodity na burze najnižšia v mesiacoch apríl, máj a bolo 

možné stanoviť predpokladanú hodnotu zákazky (ďalej len „PHZ“) na obdobie 4 rokov vopred. 

V súčasnosti, z dôvodu vyššie uvedeného toto pravidlo nie je možné využiť.  
 odporúča zazmluvnenie dodávky danej komodity max. na obdobie 3 rokov s tým, že predpokladá 

rozdielne ceny za jednotlivé roky s klesajúcou tendenciou. 
 k samotnej cene komodity ktorá sa obchoduje na burze je potrebné pripočítať distribučné poplatky 

a spotrebnú daň. 
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Do zmluvných podmienok odporúča zapracovať: 

 4 ukazovatele: tolerancia spotreby min.10%  - max. 30%, distribučné poplatky,  splatnosť faktúr (spravidla 
do 30 dní), zálohové faktúry – bez faktúr. 

V prípade uvedenia výpovednej lehoty do zmluvy, odporúča túto presne špecifikovať. Špecifikácia 
podmienok výpovede zmluvy má garantovať, že Objednávateľ nezruší kontrakt z dôvodu, že v danom období bude 
pre neho cena danej komodity na trhu priaznivejšia. Spoločnosť  musí zazmluvnený objem elektrickej elektriny 

vopred nakúpiť, a v prípade výpovede zmluvy bez uvedenia dôvodu by bola ich spoločnosť stratová. Bez tejto 
špecifikácie sa ich spoločnosť súťaže nezúčastní. 

Odporúča do opisu zákazky v tabuľke č. 1 doplniť rezervovanú kapacitu /ročnú a distribučnú sadzbu. 

Spoločnosť je zmluvným partnerom na dodávku elektrickej energie štátnym organizáciám ako Ministerstvo vnútra 
Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Národný bezpečnostný úrad a iné, s dobou 

viazanosti zmlúv na rôzne časové obdobie.  

Na záver rokovania bol zástupca spoločnosti  oboznámený so spracovaním záznamu z rokovania. Za účelom 
potvrdenia si, že Záznam bude obsahovať informácie, ku zverejneniu ktorých nebude mať pripomienky, mu bude 
Záznam pred jeho zverejnením zaslaný elektronickou formou na konfirmáciu.   

 

 

Spracovala: Ing. Urbanová, PhD.  
V Bratislave  29.03.2022                                                 

 

 

                                                                                                                                v. r. 

 Ing. Viera Kováčiková                                                              

                                                                                                                           riaditeľka  
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