
NAJVYŠŠÍ KONTROLNÝ ÚRAD 
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Priemyselná 2,824 73 Bratislava 26

Odbor ekonomiky a prevádzky
COMMON AS5LSSME4T 
FfJAMEwO«K

VÝZVA
na predkladanie ponúk

na zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov

1.Verejný obstarávateľ: Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“) 
IČO: 30844878

Sídlo organizácie: 
Kontaktná osoba: 
Telefón: 
e-mail:

Priemyselná 2,824 73 Bratislava - Ružinov 
Ing. Ladislav Králik 
+421 2 501 14 507 
verejneobstaravanie@nku.gov.sk

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona o verejnom obstarávaní:
§ 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z, z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

3. Názov predmetu zákazky:
Zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektrickej energie

4. Druh zákazky:
Zákazka na poskytovanie služieb.

5. Miesto poskytnutia služieb: 
Obdemé miesta uvedené v Prílohe č. 1.

6. Výsledok verejného obstarávania:
S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva o dodávke elektrickej energie podľa zákona č. 251/2012 
Z.z. o energetike v platnom znení a vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 24/2013 Z.z., 
ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie 
vnútorného trhu s piýnom v znení neskorších predpisov a v spojení s ustanovením § 261 a nasl. Zákona 
č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

7. Stručný opis predmetu zákazky:
Predmetom obstarávania pre potreby verejného obstarávania je dodávka a distribúcia elektrickej energie 
realizovaná podľa zoznamu odberných miest a predpokladaného objemu odberu elektrickej energie, 
ktorý je uvedený v Prílohe č. 1.

8. Predpokladaná hodnota zákazky: 69.999.99 Euro bez DPH



V prípade, ak ponuková cena uchádzača bez DPH bude vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky 
určená verejným obstarávateľom (bez DPH), môže verejný obstarávate!" považovať takúto ponuku za 
neprijateľnú a má právo neprijať ju.

9. Kód predmetu zákazky podľa platných klasifikácií:
09310000-5 Elektrická energia

10. Zdroj financovania finančných prostriedkov:
Zákazka bude financovaná z prostriedkov verejného obstarávateľa.

11. Podmienky účasti
1. Uchádzač musí byť oprávnený poskytovať požadovanú službu.
2. Uchádzač nesmie mať uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
3. U uchádzača nesmie byť dôvod na vylúčenie pre konflikt záujmov podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona 
o verejnom obstarávaní.
Na preukázanie splnenia podmienok účasti je potrebné predložiť tieto doklady:
1. Kópiu oprávnenia poskytnutia služby, ktoré zodpovedá predmetu zákazky; uchádzač tento doklad 
predkladať nemusí, ak je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné 
obstarávanie; ak uchádzač doklad nepredloží a nie je zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov, 
verejný obstarávateľ môže overiť jeho oprávnenie v Registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov 
verejnej moci, ak je zapísaný v danom registri; ak by vyhľadávanie v príslušnom registri nebolo možné, v 
takom prípade bude uchádzač požiadaný o doplnenie daného dokladu.
2. Podpísané čestné vyhlásenie.
3. Uchádzač doklad o konflikte záujmov nepredkladá. V prípade vylúčenia uchádzača, dôkazné bremeno 
je na verejnom obstarávateľovi

12. Lehota na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk: 03.11.2021 do 09:00 hod.

13. Otváranie ponúk:
03.11.2021 o 09,30 hod. v mieste verejného obstarávateľa NKÚ SR, Priemyselná 2,824 73 Bratislava 

Otváranie ponúk bude neverejné.

14. Miesto na predloženie ponúk
Ponuka môže byť predložená osobne, poštou alebo kuriérom na adresu NKÚ SR, Priemyselná 2 

824 73 Bratislava alebo e-mailom na adresu vereineobstaravanie@nku.qov.sk (maximálna veľkosť 
e- mailu je 10 Mb). V prípade, že ponuka bude doručená osobne, poštou alebo kuriérom bude 
predložená v zalepenej obálke a označená heslom: „DODAVKA A DISTRIBÚCIA ELEKTRICKEJ 
ENERGIE - NEOTVÁRAŤ". Pri osobnom doručení pracovná doba verejného obstarávateľa je 9:00 až 
14:00 hod.

15. Obsah ponuky
Ponuka uchádzača musí obsahovať:
- identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre DPH, 

telefón, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, číslo účtu a pod.),
- doklady a dokumenty, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu 11 

tejto výzvy na predkladanie ponúk,
- návrh uchádzača na plnenie kritérií Príloha č. 2.
- podpísaný návrh zmluvy - vyplnený a podpísaný podľa prílohy č. 3 štatutárnym zástupcom



16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Verejný obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky na základe najnižšej ceny s DPH. Úspešným 
uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu s DPH . V prípade rovnosti (kritérií na 
vyhodnotenie) u viacerých uchádzačov sa stane úspešnou ponukou ponuka uchádzača, ktorá bola 
doručená skoršie. Podrobnejšie informácie sú uvedené v Prílohe č. 2.

17. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky:
Slovenský jazyk.

18. Stanovenie ceny
Cena zákazky bude stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhl. MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v 
znení neskorších predpisov.
V cene predmetu zákazky sú zahrnuté všetky náklady spojené s úplným, vecným a odborným splnením 
zákazky, vrátane nákladov na všetky vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné pre plnenie zmluvy.

19. Variantné riešenie
Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.
Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia a 
bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.

20. Ďalšie informácie
Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného 
nároku u verejného obstarávateľa.
Verejný obstarávateľ úspešného uchádzača bude kontaktovať e-mailom ihneď po vyhodnotení.
Prípadné nejasnosti je možné konzultovať s kontaktnou osobou Ing. Ladislav Králik, 
e-mail: verejnéobstarávanie@nku.gov.sk
telefónny kontakt: +421250114507

21. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Do 30.11.2021

22. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk:
25.10.2021

generálna riaditeľka

Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk:
Príloha č. 1 - Špecifikácia zákazky, zoznam odberných miest 
Príloha č. 2 - Kritérium na vyhodnotenie ponúk 
Príloha č. 3 - Návrh Zmluvy



Príloha č. 1

ŠPECIFIKÁCIA PREDMETU ZÁKAZKY, ZOZNAM ODBERNÝCH MIEST, PREDPOKLADANÝ OBJEM ODBERU ELEKTRINY

Predmetom zákazky je zabezpečenie nákupu, dodávky a distribúcie elektriny Poskytovateľom služieb, ktorý 
zabezpečí dodávku elektriny podľa konkrétnych potrieb Najvyššieho kontrolného úradu SR, ako aj komplexné 
služby spojené s bezpečnou, stabilnou a komplexnou dodávkou elektriny pre odberné miesta uvedené v Tab. č. 1, 
v tejto Prílohe č. 1 výzvy.
Cena musí obsahovať náklady dodávateľa: cenu za predpokladané množstvo elektriny pre OM 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 cenu za náklady spojené so zodpovednosťou za 
odchýlku, odvod do Národného jadrového fondu, určený osobitným predpisom, spotrebnú daň.

Obdobie poskytovania služieb: od 01.01.2022 od 00:00 hod. do 31.12.2022 do 24:00 hod. 

Charakteristika odberných miest: Administratívne budovy

Elektrina:
Predpokladaný počet a charakteristika odberných miest: uvedený v Tab č. 1 
Predpoklad, objem odobratej elektriny počas obdobia poskytovania služieb: 295,436 MWh

Tabuľka č. 1

č Odberné
miesto

(Názov/adre
sa)

Predpokladá 
ný objem 

odberu 
(kWh) od 

01.01.2022 
do

31.12.2022

ČOM EICkód Napäťo
vá

úroveň

Rezervova
ná

kapacita
(kW)

Max. 
rezerv. 

Kapacita 
(kW)/hodn 
ota ističa

(A)

1. NKUSR,
Priemyselná
2, Bratislava 
82473

249 588 31080465
90

24ZZS804659000
OV VN 100 kW 100 kW

2. NKUSR,
Horná 57,
Banská
Bystrica
97401

9715 1200723 24ZSS12007230
00H NN 3 x 66,7 A 3 x 66,7 A

3. NKU SR, 
Komenského 
59,04001 
Košice

11827 110722 24ZVS00000220
03K NN 3 x 42,5 A 3 x 42,5 A

4. Školiace
stredisko, 
Opatovská 
cesta 1226/7, 
97201
Bojnice

24 306 9656943 24ZSS96569430
00T VN 25 kW 69 kW

SPOLU 295436



Príloha č. 2

NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA URČENÉHO VEREJNÝM 
OBSTARÁVATEĽOM NA VYHODNOTENIE PONÚK

1. Obchodné meno uchádzača............................................................

2. Sídlo a miesto podnikania uchádzača:...............................................

3. Názov predmetu zákazky: Dodávka a distribúcia elektrickej energie

4. Návrh kritéria na vyhodnotenie ponúk stanovených uchádzačom:

Popis predmetu
Merná

jednotka
Predpokladané 

množstvo v 
MWh za rok

Cena za
1 MWh bez 

DPH

Cena za celý 
predmet 
zákazky 

vyjadrená
v € bez DPH

Cena za celý 
predmet zákazky 

vyjadrená 
v € vrátané DPH

Dodávka 
a distribúcia 

elektrickej energie
MWh 295,436

• V cene sú zahrnuté všetky položky potrebné na realizáciu celého predmetu zákazky ako obchod, 
distribúcia, preprava, spotrebná daň a iné

Poznámka. Uchádzač uvedie ceny za zaokrúhlené na 3 na desatinné miesta.

Dátum:
odtlačok pečiatky, meno a podpis uchádzača



Príloha č. 3

ZMLUVA

o dodávke elektrickej energie

uzavretá podľa zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike v platnom znení a vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových 
odvetvi č. 24/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre 
fungovanie vnútorného tmu s plynom v znení neskorších predpisov a v spojení s ustanovením § 261 a nasl. 
Zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

so sídlom.................
IČO:.......................
Zapísaný..................
v mene ktorého koná....

(ďalej len „Poskytovateľ)

a

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 
Adresa šidla: Priemyselná 2,82473 Bratislava
Zastúpený: Ing. Karol Mitrík, predseda
IČO: 30844878
DIČ: 2020815665
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: SK 41 8180 0000 0070 0006 0603

(ďalej len „Objednávateľ)

(Poskytovatef a Prijímateľ ďalej spoločne len ako „Zmluvné strany“)



ÚVODNÉ USTANOVENIA 

ÚVODNÉ USTANOVENIA

Objednávateľ postupom zadávania zákazky snizkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon č. 343/2015 Z.z.“), zrealizoval výber Poskytovateľa plnení súvisiacich s nákupom, dodávkou 
a distribúciou elektrickej energie.

ČLÁNOK 1.

PREDMET ZMLUVY

1.1. Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán pri poskytovaní plnení súvisiacich 
s nákupom, dodávkou a distribúciou elektriny v odberných miestach definovaných v Prílohe č. 1 tejto zmluvy 
(ďalej len „plnenia“).

1.2. Poskytovateľ sa zaväzuje za podmienok stanovených v tejto zmluve poskytovať pre Objednávateľa plnenia 
a Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas poskytnuté plnenia uhradiť odplatu dohodnutú podľa článku 3 
tejto zmluvy.

ČLÁNOK 2.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

2.1. Všetky plnenia je Poskytovateľ povinný realizovať riadne a včas a v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy.

2.2. Objednávateľ menuje osobu zodpovednú za kontrolu realizácie a preberanie plnení, a to Ing. Ladislav Králik, 
Ing. Jozefína Slivová, tel. č.: 02/501 14 507.

2.3 Na vyžiadanie sa Poskytovateľ zaväzuje v primeranej lehote poskytnúť Objednávateľovi všetky informácie 
a podklady za účelom kontroly realizácie plnenia tejto zmluvy. 
S informáciami a podkladmi označenými Objednávateľom ako obchodné tajomstvo, bude Poskytovateľ 
zaobchádzať ako s dôvernými informáciami.

2.4 Dodávka elektriny je zabezpečená na základe Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej 
sústavy spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., Stredoslovenská energetika* Distribúcia, a.s. a 
Východoslovenská distribučná, a.s. a schválenej s Úradom pre reguláciu sieťových odvetvi.

2.5 Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade potreby (napr. získanie nového objektu, predaj objektu) určiť 
aj ďalšie odberné miesto, resp. zrušiť odberné miesto podľa svojich aktuálnych potrieb, a to na základe 
písomného dodatku k zmluve tým, že cena sa nemení. V takomto prípade sa doplní odberné miesto do 
zoznamu a upraví predpokladané zmluvné množstvo predmetu zmluvy, formou dodatku k zmluve.

2.6 Poskytovateľ je povinný riadne plniť predmet tejto zmluvy, dodržiavať túto zmluvu a štandardy kvality 
prenosu elektriny, distribúcie elektriny a dodávky elektriny stanovené osobitnými predpismi a tieto náležíte 
vyhodnocovať.

2.7. Poskytovateľ bezpodmienečne garantuje dodávky elektriny a cenu v predloženej ponuke po dobu trvania 
platnosti tejto zmluvy. Cena predložená poskytovateľom za dodávku elektriny v jeho ponuke je nemenná po 
dobu trvania platnosti tejto zmluvy.



2.8 Poskytovateľ nemá právo od Objednávateľa požadovať platbu za neodobratú elektrinu, resp. akúkoľvek inú 
obdobnú platbu.

2.9 Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní plnení spolupracovať s príslušným prevádzkovateľom distribučnej 
sústavy a/alebo distribučnej siete, tak aby bol schopný riadne poskytovať plnenia podľa tejto zmluvy.

2.10. Poskytovateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, potom ako sa o tom dozvedel, písomne Objednávateľa 
informovať o akýchkoľvek okolnostiach dôležitých pre riadne poskytovanie plnenia podľa tejto zmluvy 
a akýchkoľvek okolnostiach, ktoré môžu mať vplyv na zmenu alebo doplnenie alebo udelenie pokynov 
Objednávateľa voči Poskytovateľovi.

2.11. Poskytovateľ sa môže odchýliť od pokynov Objednávateľa len vtedy, ak je to nevyhnutné pre záujmy 
Objednávateľa a keď si Poskytovateľ nemôže včas zabezpečiť súhlas Objednávateľa. V tomto prípade je 
Poskytovateľ povinný bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa o týchto skutočnostiach.

2.12. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi všetku súčinnosť nevyhnutnú na plnenie tejto zmluvy.
2.13. Poskytovateľ vyhlasuje, že:

a) má platné povolenie na podnikanie v energetike, ktoré poskytovateľa oprávňuje podnikať v oblasti 
dodávky elektriny na území SR v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z.,

b) má v distribučnej sieti SR pre elektrinu s prevádzkovateľmi sústavy uzatvorenú zmluvu o prístupe do 
distribučnej siete na vymedzenom území príslušnom pre odberné miesto Objednávateľa.

2.14 Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť pravdivosť povolení a vyhlásení podľa bodu 2.13 tohto článku počas 
celej doby platnosti tejto zmluvy.

ČLÁNOK 3.

ODPLATA

3.1. Za riadne a včas poskytnuté plnenia v súlade s touto zmluvou zaplatí Objednávateľ Poskytovateľovi
Odplatu............. € bez DPH, t.j......................... € s DPH. Odplata poskytovateľa musí obsahovať náklady
za predpokladané množstvo elektriny pre odberné miesta za 12 mesiacov, náklady za poskytnutie 
distribučných služieb v cenách príslušného PDS, náklady za systémové služby a platby za prevádzkovanie 
systému, schválené pre obdobie dodávky ÚRSO, náklady spojené so zodpovednosťou za odchýlku, odvod 
do Národného jadrového fondu určený osobitným predpisom, spotrebnú daň.

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že podkladom pre Odplatu podľa tejto zmluvy je predpokladaný objem odberu 
elektriny v jednotlivých odberných miestach, ktorý oznámil vo výzve na predkladanie ponúk Objednávateľ 
Poskytovateľovi. Predpokladaný objem odberu elektriny v jednotlivých odberných miestach je uvedený 
v Prílohe č. 1 tejto zmluvy.

3.3 Spôsob a podmienky fakturácie plnení ako aj ďalšie podmienky poskytovania plnení sú 
uvedené v Prílohe č. 2 tejto zmluvy.

ČLÁNOK 4.

TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVY

4.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na obdobie od 01.01.2022 do 31.12.2022 alebo do vyčerpania 
limitu uvedeného v článku 3 bodu 3.1.



ČLÁNOK 5.

REKLAMÁCIE, ZODPOVEDNOSŤ A SANKCIE

5.1 Ak sa stane chyba pri fakturácii, majú zmluvné strany nárok na vzájomné vyrovnanie rozdielu. Ak
Objednávateľ zistí chybu vo faktúre, bez zbytočného odkladu zašle Poskytovateľovi reklamáciu s uvedením 
reklamovaných skutočnosti s priložením podkladov potrebných na prešetrenie reklamácie. V prípade 
opodstatnenej reklamácie Poskytovatef vystaví opravnú faktúru. Ak chybu zisti Poskytovatef, bezodkladne 
vyhotoví opravnú faktúru. Doručením opravenej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti.

5.2 Objednávateľ má právo reklamovať aj iné chyby, ku ktorým došlo pri plnení zmluvy.

5.3 Poskytovatef reklamáciu prešetri a výsledok prešetrenia písomne oznámi Objednávateľovi v lehote 15 dni 
od doručenia reklamácie, pokiaľ zo zákona nevyplýva iná lehota.

5.4 Objednávateľ si môže uplatniť reklamáciu najmä:

písomne na adrese:.........

telefonicky na čísle:..............

e-maílom:....................

5.5 Poskytovatef zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorú mu preukázateľne spôsobil v súvislosti s 
poskytovaním plnení definovaných v zmluve.

5.6. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi v dôsledku poskytnutia nepravdivej, 
zavádzajúcej alebo neúplnej informácie, dokumentov alebo akýchkoľvek iných podkladov poskytnutých 
Objednávateľom Poskytovateľovi.

5.7. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením faktúry je Poskytovateľ oprávnený od Objednávateľa 
požadovať úroky z omeškania v zákonom stanovenej výške, a to za každý, aj začatý, deň omeškania.

5.8. V prípade omeškania Poskytovateľa s poskytnutím plnenia Poskytovateľom, je Objednávateľ oprávnený od 
Poskytovateľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z odplaty dohodnutej v zmluve za poskytnutie 
plnenia na odbernom mieste, ktorého omeškanie sa týka a to za každý, aj začatý, deň omeškania.

ČLÁNOK 6.

ZÁNIK ZMLUVY

6.1. Túto zmluvu je možné skončiť:
a) písomnou dohodou zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto dohode; v dohode sa súčasne 

upravia aj nároky zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s zmluvou,
b) písomným odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán,
c) písomnou výpoveďou zmluvy podľa bodu 6.5 tohto článku.

6.2 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak:
a) proti Poskytovateľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia,
b) Poskytovateľ vstúpil do likvidácie,
c) Poskytovateľ koná v rozpore s touto zmluvou a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi 

platnými na území SR a na písomnú výzvu Objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej 
primeranej lehote neodstráni,



d) ak v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie Objednávateľa pre nesplnenie podmienky účasti 
podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z.,

e) ak táto nemala byť uzavretá s Objednávateľom v súvislosti so závažným porušením povinnosti 
vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny dvor Európskej únie 
v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie,

f) ak Objednávateľ nebol v čase uzavretia zmluvy zapísaný v registri partnerov verejného sektora podľa 
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora 
alebo ak bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora.

6.3. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak Objednávateľ poruší zmluvu podstatným 
spôsobom. Za podstatné porušenie zo strany Objednávateľa sa považuje omeškanie s úhradou faktúry 
o viac ako 30 dní po splatnosti faktúry.

6.4. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí sa v ňom uviesť dôvod odstúpenia a je účinné 
doručením druhej Zmluvnej strane.

6.5. Túto zmluvu môže každá zo Zmluvných strán písomne vypovedať bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 
(6) mesiacov. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom 
bola písomná výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.

6.6. Ak Poskytovateľ stratil spôsobilosť dodávať elektrinu, táto zmluva zanikajú týmto dňom.

ČLÁNOK 7.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

7.1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú Príloha č. 1 - Zoznam odberných miest, predpokladaný objem 
odberu elektrickej energie, Príloha č. 2 — Spôsob a podmienky fakturácie plnení, ako aj ďalšie podmienky 
poskytovania plnení.

7.2. Ak sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stane nevynútiteľným alebo neplatným podľa platného všeobecne 
záväzných právnych predpisov platných na území SR, bude toto ustanovenie neúčinné len do tej miery, do 
akej je nevynútiteľné či neplatné. Ďalšie ustanovenia tejto zmluvy ostávajú naďalej záväzné a v plnej 
platnosti a účinnosti. Pokiaľ nastane takáto situácia, Zmluvné strany nahradia toto nevynútiteľné či 
neplatné ustanovenie iným ustanovením, ktoré sa mu svojím obsahom a účelom bude čo najviac približovať.

7.3. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý je považovaný 
za originál. Dve (2) vyhotovenia zmluvy dostane Poskytovateľ a dve (2) vyhotovenia dostane Objednávateľ.

7.4. Žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť túto zmluvu ako celok alebo akúkoľvek jej 
časť bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej Zmluvnej strany.

7.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, zmluvné prejavy sú im 
dostatočne zrozumiteľné a určité, ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a právny úkon je urobený 
v predpísanej forme, na znak čoho túto zmluvu podpísali.



7.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňa 
01.01.2022, za predpokladu jej predchádzajúceho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády Slovenskej republiky. Zverejnenie zabezpečí Objednávateľ.

V Bratislave, dna.... . V..... .................. dňa...............

V mene Objednávateľa V mene Poskytovateľa

Najvyšší kontrolný úrad SR:

Ing. Karol Mitrik,
predseda ; [obchodné meno, názov]



Príloha č. 1

špecifikácia predmetu zákazky, Zoznam odberných miest, predpokladaný objem odberu ELEKTRINY

Predpokladaný počet a charakteristika odberných miest: uvedený v Tab. č. 1 
Predpoklad, objem odobratej elektriny počas obdobia poskytovania služieb: 295,436 MWh

Tabuľka č. 1

Č Odberné
miesto

(Názov/adre
sa)

Predpokladá 
ný objem 

odberu 
(kWh)od 

01.01.2022 
do

31.12.2022

ČOM EIC kód Napäťo
vá

úroveň

Rezervova
ná

kapacita
(kW)

Max. 
rezerv. 

Kapacita 
(kWyhodn 
ota ističa 

(A)

1. NKU SR, 
Priemyselná
2, Bratislava 
82473

249 588 31080465
90

24ZZS804659000
OV VN 100 kW 100 kW

2. NKU SR,
Horná 57,
Banská
Bystrica
97401

9 715 1200723 24ZSS12007230 
00H NN 3 x 66,7 A 3 x 66,7 A

3. NKU SR, 
Komenského 
59,040 01 
Košice

11827 110722 24ZVS00000220
03K NN 3 x 42,5 A 3 x 42,5 A

4. Školiace 
stredisko, 
Opatovská 
cesta 1226/7, 
97201
Bojnice

24 306 9656943 24ZSS96569430
00T VN 25 kW 69 kW

SPOLU 295436



Príloha č. 2

SPÔSOB A PODMIENKY FAKTURÁCIE PREDMETU ZÁKAZKY AKO AJ ĎALŠIE PODMIENKY POSKYTOVANIA PREDMETU 

ZÁKAZKY

1. Spôsob a podmienky fakturácie
1.1. Cenu za dodávku elektriny a distribučné služby je Poskytovateľ oprávnený fakturovať jednou spoločnou 

faktúrou pre odbery s ročným vyúčtovaním a jednou spoločnou faktúrou pre odbery s mesačným 
vyúčtovaním. Zmluvné strany sa môžu priebežne počas trvania zmluvy dohodnúť na zmene začlenenia 
jednotlivých odberných miest do spoločnej fakturácie

1.2. Faktúry sa vystavujú pre každé odberné miesto za dodávku elektriny a distribučné služby.
1.3. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti stanovené platnými daňovými a účtovnými predpismi vrátane 

informácie podľa z. č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
1.4. Objednávateľ elektriny sa zaväzuje uhrádzať preddavky za dodávku elektriny a distribučné služby, pričom 

výška preddavkov, ich počet, termíny alebo spôsob platieb preddavkov sa môže počas trvania zmluvy zmeniť 
po dohode Zmluvných strán.

1.5. Poskytovateľ bude vystavovať Vyúčtovaciu faktúru za dodávku elektriny a distribučné služby pre 
Objednávateľa s ročným odpočtom k poslednému dňu príslušného roka. Vo vyúčtovacej faktúre za dodávku 
elektriny a distribučné služby sa odpočítajú preddavky, ktoré boli Objednávateľom uhradené Poskytovateľovi 
za príslušný rok.

1.6. Poskytovateľ bude vystavovať Vyúčtovaciu faktúru za dodávku elektriny a distribučné služby pre 
Objednávateľa s mesačným odpočtom k poslednému dňu príslušného mesiaca. Vo vyúčtovacej faktúre za 
dodávku elektriny a distribučné služby sa odpočítajú preddavky, ktoré boli Objednávateľom uhradené 
Poskytovateľovi za príslušný mesiac.

1.7. Objednávateľ uhradí Poskytovateľovi vyfakturovaný nedoplatok v lehote splatnosti faktúry. Poskytovateľ vráti 
Objednávateľovi vyfakturovaný preplatok na účet Objednávateľa v termíne do dátumu splatnosti faktúry.

1.8. Splatnosť faktúry je 30 dni odo dňa riadneho doručenia faktúry Objednávateľovi.

2. Ďalšie podmienky poskytovania predmetu zákazky
2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť Objednávateľovi dodávku a distribúciu elektriny, ako aj komplexné 

služby spojené s bezpečnou, stabilnou a komplexnou dodávkou a distribúciou elektriny pre odberné miesta 
Objednávateľa uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy, v čase od 01.01.2022 00:00:00 hodiny do 31.12.2022 
24:00:00 hodiny.

2.2. Objednávateľ bude mať zabezpečenú individuálnu klientsku starostlivosť/obsluhu pre všetky odberné miesta 
uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy zahrňujúcu aj odbornú podporu pri pripájaní nových odberných miest 
Objednávateľa. Vzájomná komunikácia musi byť v slovenskom jazyku.

2.3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať službu elektronického portálu zriadenú pre jednotlivé odberné miesta 
uvedené v prílohe č. 1 tejto výzvy. Prostredníctvom služby elektronického portálu môže používateľ využívať 
informácie o svojich odberných miestach, histórii spotreby.
Prístupové práva na prístup do elektronického portálu pre kontaktnú osobu uvedenú v bode 2.2 j zmluvy.

2.4. V prípade záujmu o poradenstvo zamerané na znižovanie nákladov Objednávateľa spojených s dodávkou 
elektriny do odberných miest optimalizáciou charakteru odberu, bude Objednávateľ povinný písomne 
požiadať Poskytovateľa o poskytovanie bezplatného poradenstva a Poskytovateľ bude povinný mu ho 
poskytovať.

2.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo, v prípade zriadenia jeho ďalšieho odberného miesta, toto odberné miesto 
doplniť do zmluvy dodatkom pri dodržaní tých istých podmienok dohodnutých v zmluve.

2.6. V prípade ukončenia odberu elektriny na niektorom odbernom mieste uvedenom v prílohe č. 1 tejto výzvy je 
povinný Objednávateľ zrušenie tohto miesta oznámiť Poskytovateľovi najneskôr do 30 dní pred 
predpokladaným ukončením odberu elektriny a taktiež túto zmenu riešiť dodatkom k zmluve.




