
PRIEVIDZA MESTO PRIEVIDZA
Mestský úrad,

MJ 1383 Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

Mesto Prievidza
318442
Námestie slobody 14
971 O 1 Prievidza

Kontaktná osoba pre verejné obstarávanie: Iveta Krajčíková
Telefón: 046/5179601
E-mail: iveta.krajcikova@prievidza.sk
Kontaktná osoba pre veci technické: Ing. Tatiana Kvočiková
Telefón: 046/5179504

Názov:
IČO:
Sídlo:

Požiadavka
na predloženie cenovej ponuky

pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení

1. Identifikácia obstarávateľa:

E-mail: tatiana.kvocikova@prievidza.sk

2. Predmet zákazky a typ zmluvy:
2.1 Názov zákazky: "Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku

pre mesto Prievidzavrátane distribučných služieb".
2.2 Miesto dodania: 12 odberných miest v meste Prievidza - viď technická špecifikácia

predmetu zákazky.
2.3 Na dodanie predmetu zákazky bude uzatvorená zmluva.
2.4 Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru, CPV: 09310000-5 - Elektrická energia.

3. Opis predmetu zákazky :
3.1 Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie na 12 mesiacov do 26 odberných miest

(ďalej ako OM) špecifikovaných odberateľom (v priloženej prílohe č.2), vrátane prevzatia
zodpovednosti za odchýlku Odberateľa vo všetkých OM a zabezpečenie distribúcie elektrickej
energie a ostatných služieb spojených s distribúciou elektriny do odberných miest
u prevádzkovateľa distribučnej sústavy (PDS) v čase celej doby platnosti zmluvy. DÍžka trvania
zmluvy od 01.07.2020, OO.OO.hod. do 30.06.2021, 24.00.hod.
Dodávka elektrickej energie vrátane distribučných služieb musí zodpovedať technickým
podmienkam a prevádzkovému poriadku PDS a musí byť v súlade s platnými právnymi
predpismi SR.
Garancia zabezpečenia plynulej dodávky elektrickej energie do uvedených OM (Príloha č.2)
počas celej doby platnosti zmluvy.
Predpokladaná spotreba kWh 1 rok VT: 295 103
Predpokladaná spotreba kWh 1 rok NT: 14572
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kWh/l rokl 20 OM
kWh/l roky160M
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3.2 Dodanie predmetu zákazky :
Dlžka trvania zmluvy: od 01.07.2020, OO.OO.hod. do 30.06.2021, 24.00.hod.(12 mesiacov).

4. Možnosť predloženia ponuky na:
4.1 Ponuka sa predkladá na celý predmet obstarávania.

5. Podmienky financovania predmetu obstarávania:
5.1 Predmet obstarávania bude financovaný z prostriedkov verejného obstarávateľa.

6. Podmienky účasti uchádzačov - obsah ponuky:
6.1 Titulný list s uvedením identifikačných údajov uchádzača, návrhom na plnenie kritérií (podľa

bodu 8.1 tejto požiadavky).
6.2 Doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky ( podľa bodu 3.1 tejto požiadavky) a

oprávnenie o odbornej spôsobilosti na dodávku predmetu zákazky, ktorým je osvedčenie,
prípadne rozhodnutie o vydaní povolenia ÚRSO.

6.3 Ocenená tabuľka príloha č. 1
6.4 Návrh zmluvy na dodávku elektrickej energie v súlade s požiadavkami uvedenými v tejto

požiadavke ajej prílohách podpísaný oprávnenou osobou za uchádzača.
6.5 Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá voči mestu alebo ním zriadeným organizáciám alebo

založeným spoločnostiam žiadne dlhy (napr. na daniach a poplatkoch za TKO, na zaplatení
kúpnej ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor alebo nehnuteľnosť a pod.).

6.6 Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.

6.7 Uchádzač predloží doklady preukazujúci splnenie požiadaviek medzinárodnej normy ISO
9001:2008 pre systém manažérstva kvality a požiadaviek medzinárodnej normy ISO
14001:2004 pre systém environmentálneho manažérstva, oboje pre predaj plynu. Uchádzač
splní povinnosť podľa predchádzajúcej vety predložením ISO certifikátov, resp. iných
ekvivalentných dokladov.

7. Lehota na predloženie ponúk:
7.1 Lehota na predloženie ponúk je určená do: 12.5.2020 do 12,00hod.
7.2 Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:

Mesto Prievidza, Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza alebo
iveta.krajcikova@prievidza.sk.

7.3 Ponuky môžu byť predložené elektronicky alebo v listinnej podobe. Ponuky, ktoré budú
predložené v listinnej podobe, musia byť doručené v uzatvorených obálkach a označené:
"Dodávka elektrickej energie" - neotvárat'.
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8. Kritéria na hodnotenie ponúk:
8.1 Najnižšia cena v € s DPH za celý predmet obstarávania.

Hodnotiacim kritériom je navrhovaná cena - najnižšia cena elektrickej energie s DPH za celý
predmet obstarania, (s celkovými aktuálnymi nákladmi - obchod, distribúcia a ostatné služby)
uchádzača ku dňu predkladania ponuky.

9. Ďalšie informácie verejného obstarávatel'a:
9.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk

v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú
v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

Za opis predmetu obstarávania: Ing. Tatiana Kvočiková

primátorka mesta

Prílohy: Ostatné požiadavky na plnenie predmetu zmluvy
Príloha č. 1 štruktúra koncovej ceny elektriny pre OM
Príloha č. 2 Priemerná ročná spotreba elektrickej energie - Špecifikácia odberných miest
Príloha č. 3 Autorizované kontaktné osoby
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Mestský úrad,

Ostatné požiadavky na plnenie predmetu zmluvy.

Predmetom zmluvy bude záväzok dodávateľa dodávať elektrinu do 26 OM podľa špecifikácie
objednávateľa za podmienok dohodnutých v zmluve a Všeobecných obchodných podmienok
dodávateľa, ktorých platné znenie bude prílohou zmluvy.

Dodávateľ sa zaväzuje prevziať za odberateľa zodpovednosť za odchýlku za OM voči zúčtovateľovi
odchýlok. Dodávateľ preberá zodpovednosť za odchýlku odberateľa v plnom rozsahu. Dodávateľ
musí mať uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlok so zúčtovateľom odchýlok ako aj zmluvu
o prenose elektriny s prevádzkovateľom prenosovej sústavy alebo uzatvorenú zmluvu o distribúcií
elektriny.
Dodávateľ ako prílohu k zmluve uvedie EIC kódy všetkých 26 OM, sadzby, hodnotu
ističov!RK, fázy, kalkuláciu ceny.
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Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre odberateľa distribúciu elektriny a služby spojené s dodávkou
elektriny. Dodávateľ bude vyhodnocovať skutočný odber elektriny za OM Odberateľa ročne, OM
s mesačným odpočtovým cyklom bude vyhodnocovať mesačne.
Odberateľ požaduje od Dodávateľa, aby neboli uplatňované žiadne dodatočné poplatky ani sankcie v
súvislosti s možným prečerpaním a nedočerpaním zmluvného množstva objednanej elektriny za
všetky odberné miesta. Dodávateľ bude účtovať vždy len dohodnutú cenu v zmluve.

Odberateľ môže požiadať Dodávateľa o zmenu ročného zmluvného množstva elektriny uvedeného v
Prílohe č. 2 zmluvy, najneskôr 15 dní pred začiatkom kalendárneho mesiaca od ktorého zmenu
požaduje. Zmenu je možné realizovať výlučne uzatvorením dodatku k zmluve, ktorého obsahom
bude úprava zmluvného množstva elektriny.

Odberateľ má právo jednostranne zmeniť ročné zmluvné množstvo s účinnosťou od nasledujúceho
kalendárneho roka, a to zaslaním oznámenia o zmene ročného zmluvného množstva, doručeným
Dodávateľovi najneskôr do 15. novembra v roku, ktorý predchádza účinnosti požadovanej zmeny.

Odberateľ má právo požiadať Dodávateľa o dodávky elektriny do nového OM, ktoré nie je uvedené
v Prílohe Č. 2 Zmluvy. Na podmienkach dodávky elektriny do nového OM sa zmluvné strany
dohodnú formoupísomného dodatku k Zmluve.

Odberateľ sa zaväzuje dodanú elektrinu odoberať a zaplatiť za dodávku elektriny a za distribučné
služby cenu podľa zmluvy. Dodaná elektrina je taká, ktorá prešla meradlami v OM v množstve,
ktoré dodávateľovi poskytol PDS.
Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť odberateľovi prístup do príslušnej distribučnej sústavy.

Deň začiatku dodávky: 01.07.2020 o 00.00 hod.
Deň skončenia dodávky: 30.06.2021 o 24.00 hod.
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Spôsob stanovenia ceny : cena bude uvedená s DPH, s celkovými aktuálnymi nákladmi
uchádzača ku dňu predkladania ponuky - Príloha č.l

Spôsob stanovenia ceny: najnižšia cena elektrickej energie s DPH za celý predmet obstarania,
(s celkovými aktuálnymi nákladmi - obchod, distribúcia a ostatné služby) uchádzača ku dňu
predkladania ponuky.

• tolerancia odberu -30 + 30% zmluvného množstva elektrickej energiepre všetky odberné miesta
spolu

Dohodnutá cena môže byť zmenená len v prípadoch vyplývajúcich zo zmien všeobecne záväzných
právnych predpisov alebo rozhodnutím ÚRSO. DPH, spotrebná daň, prípadne iné aplikované dane si
dodávateľ uplatní podľa všeobecne záväzných platných právnych predpisov.

Rozčlenenie celkovej ceny s DPH bude spracované v Prílohe č.l, ktorá bude tvorit'
neoddeliteľnú súčasť zmluvy,

Fakturácia
Dodávateľ je oprávnený požadovať od odberateľa platbu preddavkových platieb:

/preddavok, platba za opakované dodávky/

Mesačne vo výške 100% z predpokladanej mesačnej výšky platby za odber elektriny, zohľadňujúce
aj distribučné služby pre OM s ročným vyúčtovaním, alebo pre OM s vyúčtovaním dlhším ako jeden
kalendárny mesiac, na základe platieb za opakované plnenie (vychádzajúcich zo spotreby OM
uvedených v Prílohe č. 2), ktorý bude zaslaný Odberateľovi zo strany Dodávateľa najneskôr ku dňu
začiatku dodávky elektriny.

Dodávateľ nebude požadovať úhradu preddavkových platieb pre odberné miesta s mesačným
odpočtovým cyklom s výnimkou prvých dvoch mesiacov.

Odberateľ uhradí Dodávateľovi preddavok vo výške 60% z predpokladanej ceny dodávky elektriny
do odberných miest s mesačným odpočtovým cyklom, pričom predpokladaná cena mesačnej
dodávky elektriny je určená ako cena 1/12 tiny ročného zmluvného množstva. Údaje o preddavku na
prvé dva mesiace dodávky oznámi Dodávateľ Odberateľovi osobitne.

Zmena typu merania na OM (a tým aj obdobia zúčtovania z ročného na mesačné) sa nebudú
premietať do zmluvy individuálne, nakoľko tieto zmeny sú vykonávané v súlade s Vyhláškou MH
SR č. 358/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky
inteligentných meracích systémov v elektroenergetike.
Uvedené zmeny (nakoľko k zmenám merania na odberných miestach dochádza priebežne počas
trvania zmluvného vzťahu) budú odsúhlasené elektronicky bez vyhotovenia a podpísania nových
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dodatkov k platnej zmluve, pncom zo strany Dodávateľa budú zaslané aktualizované platobné
predpisy preddavkových platieb.

Splatnosť preddavkových platieb za opakované plnenie bude stanovená k 15.dňu v mesiaci, za ktorý
sa platba za opakované plnenie uhrádza v prípade ak bude preddavková faktúra vystavená
a doručená max. do 5. dňa v danom mesiaci.

lFakturácia!

Dodávateľ bude zasielať Odberateľovi po uplynutí zúčtovacieho obdobia vyúčtovaciu faktúru -
daňový doklad s cenami a podmienkami v súlade so zmluvou v zmysle platnej legislatívy ku dňu
uskutočnenia zdaniteľného plnenia, najneskôr do 15. dňa po uplynutí zúčtovacieho obdobia, v ktorej
budú zohľadnené Odberateľom dovtedy uhradené preddavkové platby (pre mesačne zúčtované
odberné miesta) resp. za opakované plnenie (pre ročne zúčtované odberné miesta), ktoré boli do
konca zúčtovacieho obdobia pripísané na účet Dodávateľa.

Do fakturácie doplniť:
Dodávateľ vystaví faktúru podľa špecifikácie odmerných miest (príloha Č. 2). Pod jedným IČO
odberateľa bude evidovaných 26 odberných miest, rozdelené na strediská podľa prílohy Č. 2 -
stredisko materských škôl, stredisko mestského úradu, stredisko mestskejpolície MsP.
Faktúry budú vystavené za stredisko a podľa zadefinovaného odpočtu distribúcie elektrickej energie
(s mesačným odpočtom, s ročným odpočtom - preddavkovou platbou).
Príklad:
Sumárna faktúra bude vystavená za konkrétne stredisko s mesačným odpočtom, sprílohou
jednotlivých prevádzok - odberných miest evidovaných v konkrétnom stredisku.
Sumárnafaktúra bude vystavená za konkrétne stredisko s ročným odpočtom, sprílohou jednotlivých
prevádzok - odberných miest evidovaných v konkrétnom stredisku.

Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia dokladu na adresu sídla odberateľa. Vyúčtovaciu faktúru za
združenú dodávku elektriny je Dodávateľ oprávnený vyhotoviť aj v prípade mimoriadneho odpočtu,
pri výmene určeného meradla, ukončení odberu.

Pri nedodržaní lehoty splatnosti záväzkov, vyplývajúcich zo zmluvy, je dodávateľ oprávnený
vyfakturovať odberateľovi úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej čiastky za každý deň
omeškania za obdobie odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti faktúry do dňa pripísania platby na
účet dodávateľa. Úrok z omeškania za nezaplatený preddavok za príslušný mesiac je dodávatel'
oprávnený vyfakturovať odberateľovi za obdobie odo dňa jeho splatnosti do dňa vystavenia
vyúčtovacej faktúry.

Pri nedodržaní dohodnutej lehoty splatnosti v prípade záväzkov Dodávateľa vyplývajúcich z tejto
zmluvy je Odberatel' oprávnený vyfakturovať Dodávatel'ovi úroky z omeškania vo výške 0,02 % za
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každý deň omeškania za obdobie odo dňa splatnosti faktúry do dňa pripísania platby na účet
odberateľa.

Ak termín splatnosti akejkoľvek pohľadávky pripadne na deň pracovného pokoja alebo deň
pracovného voľna, táto pohľadávky je splatná v najbližší nasledujúci pracovný deň.

Elektronické zasielanie faktúr môže dodávateľ s písomným súhlasom mesta zasielať na mailovú
adresu: faktury@prievidza.sk. Príslušný pracovník z FO dodávateľské faktúry vytlačí a opatrí
prezenčnou pečiatkou mesta.

Odberateľ uhradí Dodávateľovi fakturované sumy prevodným príkazom v prospech bankového účtu
Dodávateľa s variabilným symbolom - číslom zmluvného účtu odberného miesta uvedeným na
faktúre (alebo harmonograme platieb).

Dodávateľ predloží výpis z OR, živnostenský list, ktorý preukazuje oprávnenie dodávateľa na
dodávku predmetu zákazky.
Dodávateľ predloží oprávnenie o odbornej spôsobilosti na dodávku predmetu zákazky, ktorým je
osvedčenie, prípadne rozhodnutie o vydaní povolenia ÚRSO.

Zmluvné strany sa dohodli, že obchodné podmienky tu uvedené majú prednosť pred obchodnými
podmienkami dodávateľa. Príloha č. 1 k všeobecným zmluvným podmienkam -osobitné ustanovenia
o zákazkách na dodávku elektriny a plynu účinné ku dňu uzatvorenia zmluvy.

Každá zo zmluvných stránje oprávnená od zmluvy odstúpiť ihneď ak:
a) druhá zmluvná strana podala na seba návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo
b) bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu voči zmluvnej strane treťou osobou, pričom dotknutá
zmluvná strana je platobne neschopná alebo v úpadku, alebo
c) bol na majetok druhej strany vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu
zamietnutý pre nedostatok majetku, alebo
d) druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie, alebo
e) v zmysle § 345 Obchodného zákonníka v prípade, že dôjde zo strany účastníkov zmluvy
k podstatnému porušeniu zmluvy - nedodržanie ceny v priebehu plnenia záväzku, nedodanie výšky
zmluvného odberu energie zo strany dodávateľa alebo nedodržanie platby zo strany objednávateľa.

V prípade neschopnosti plnenia záväzkov niektorej strany bude výpovedná lehota 2 mesiace a začne
plynúť 1. dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. Ak dôjde k výpovedi zmluvy,
dodávateľ nebude uplatňovať v súvislosti s ukončením zmluvy výpoveďou žiadne sankcie
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e-mail: msu.sekprim@prievidza.sk.primator@prievidza.sk

Dodávateľ je povinný zabezpečiť za Odberateľa všetky úkony spojené s procesom zmeny
dodávateľa k termínu začiatku dodávky podľa tejto zmluvy.
Splnomocnenie pre právne úkony spojené s procesom zmeny dodávateľa elektriny spíšu medzi
sebou zmluvné strany, v ktorom odberateľ dáva dodávateľovi plnú moc na tieto úkony.



PRIEVIDZA MESTO PRIEVIDZA
Mestský úrad,

AD 1383 Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

Dodávateľ je povinný zabezpečiť rezervované kapacity pre odberné miesta odberateľa.
Dodávateľ zabezpečí na žiadosť odberateľa preskúšanie meradiel.

Dodávateľ je oprávnený predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy. Dodávateľ má
povinnosť do 7 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy v súlade s požiadavkami uvedenými v
opisnom formulári zákazky, uzatvoriť zmluvu, ktorej obsahom bude rozčlenenie víťaznej výšky
jednotkovej ceny na jednotlivé činnosti: cena za služby distribúcie, cena za služby prepravy, cena za
služby skladovania a cena za služby obchodníka, povolenia, rozhodnutia, čestné vyhlásenia,
certifikáty.

Ďalej predloží: úradne overené platné povolenie na podnikanie v energetike - dodávke elektrickej
energie. Úradne overené platné rozhodnutie o pridelení EIC kódu.

Čestné vyhlásenie uchádzača, že má uzatvorenú zmluvu o distribúcii elektrickej energie a prístupe
do distribučnej sústavy s prevádzkovateľom distribučnej siete sústavy na vymedzenom území
regiónu, kde má sídlo verejný obstarávateľ pre celé zmluvné obdobie.

Čestné prehlásenie uchádzača, že má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlky účastníka na trhu s
elektrinou s prevádzkovateľom prenosovej sústavy s identifikovaním zmluvného partnera, čísla
zmluvy (ak bolo pridelené) a dátumom jej uzatvorenia - podpísané uchádzačom, jeho štatutárnym
orgánom.
Pre odberné miesta č. 1 až 26 uvedené v technickej špecifikácii bude uzavretá jedna zmluva o
združenej dodávke elektrickej energie medzi dodávateľom a odberateľom.

Dodávateľ Nerejný obstarávateľ! vyžaduje predloženie certifikátu kvality vydaného nezávislou
inštitúciou, ktorým sa potvrdzuje splnene noriem zabezpečenia kvality uchádzačom podľa
požiadaviek normy ISO 9001 pre oblasť predmetu zákazky, uchádzač môže využiť systémy
zabezpečenia kvality vyplývajúce z európskych noriem. Verejný obstarávateľ uzná ako rovnocenné
osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov. Požadovaný certifikát uchádzač predloží
do 7 dní od uzavretia zmluvy.

Dodávateľ predloží doklad do 7 dní od uzavretia zmluvy, ktorým preukáže, že má a počas plnenia
predmetu zákazky bude mať k dispozícii internetovú aplikáciu, ktorú poskytne verejnému
obstarávateľovi:

elektronické faktúry, ktoré sú daňovým dokladom podľa § 71 ods. 1 písm. b zákona č.
222!2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty,
zákaznícky portál so zabezpečeným prístupom, ktorý poskytne elektronickú službu s
možnosťou sledovania úhrady faktúr v reálnom čase z dôvodu kontroly uhradených záväzkov
a elektronickú službu poskytujúcu grafické a dátové porovnanie spotreby z dôvodu možnosti
porovnávania spotrieb.

Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1
Tel.: 046/51791 10 -11 ,5426941, Fax: 046/542 69 44
www.prievidza.sk

IBAN: SK24 0200 0000 000016626382
IČO: 318442

e-mail: msu.sekprim@prievidza.sk.primator@prievidza.sk



PRIEVIDZA MESTO PRIEVIDZA
Mestský úrad,

AD 1383 Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1

V zmluve budú zapracované všetky podmienky, ktoré sú uvedené v ostatných požiadavkach na
plnenie zmluvy.

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v
objednávkovom formulári sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok,
čo bude mať za následok odstúpenia od zmluvv.

Nepredloženie ktoréhokoľvek požadovaného DOKLADU v termíne sa bude považovať za
podstatné porušenie zmluvných povinností Dodávateľa ako aj nesplnenie požiadaviek uvedených
v ostatných požiadavkách na plnenie predmetu zmluvy. Objednávateľ si bude uplatňovať sankciu
vo výške 100 € za porušenie každého bodu uvedeného v ostatných požiadavkách na plnenie
predmetu zmluvy. Následne Objednávateľ ukončí s dodávateľom zmluvný vzťah z dôvodu, že
Dodávateľ podstatne porušil svoje povinnosti, vystaví Dodávateľovi negatívnu referenciu.

Dodávateľ je povinný mať ku dňu uzatvorenia zmluvy zapísaných svojich konečných užívateľov
výhod v Registri konečných užívateľov výhod, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie.

Na základe zmluvy o dodávke elektrickej energie č....... uzatvorenei dňa ..... prostredníctvom
............ budú súčasťou zmluvy nasledovné prílohy (iné požiadavky):

Príloha č. 1: Rozčlenenie konečnej ceny elektrickej energie
Príloha č. 2: Špecifikácia odberných miest - Dodávka a distribúcia el. energie od 01.07.2020 do
30.06.2021
Príloha č. 3: Autorizované (kontaktné) osoby
Príloha č. 4: Platobný predpis pre preddavkové platby pre OM s ročným odpočtom a preddavkové
platby na prvé dva mesiace dodávky pre OM s mesačným odpočtom
Príloha č. 5: Odberový diagram
Príloha č. 6: Všeobecné obchodné podmienky
Čestné prehlásenia, doklady, ktoréje dodávateľpovinný predložiť objednávateľovi napreukázaniesplnenia
osobitných požiadaviek naplnenie, všetkých kvalifikačných, odborných, technických a inýchpredpokladov
pre riadneplneniepredmetu zákazky najneskôr do 7 dní od uzatvorenia zmluvy s objednávateľomna adresu
objednávateľa, prípadne emailom:

Mesto Prievidza Podateľňa: Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza 1
Tel.: 046/5179110 ·11,5426941, Fax: 046/542 69 44
www.prievidza.sk

IBAN: SK24 0200 0000 0000 1662 6382
IČO: 318442

e-mail: msu.sekprim@prievidza.sk.primator@prievidza.sk



Štruktúra koncovej (integrovanej) ceny elektriny Spotreba Cena
pre OM v zmysle URSO 2020-2021 MWh €/MWh

Spotreba VT
Spotreba NT
Spolu cena za dodávku elektriny
Cena za distribúciu elektriny
Odvod do Národného jadrového fondu

Tarifa za straty pri distribúcii elektriny
VZ tarify za distribúciu elektriny v rátane prenosu elektriny
- pre časové pasmo VT
VZ tarify za distribúciu elektriny v rátane prenosu elektriny
- pre časové pasmo NT
Spolu platba za služby distribúcie elektriny
Tarifa za prevádzkovanie systému
Tarifa za systémové služby
Spolu platba za ostatné systémové služby
spotrebná daň
DPH 
Celková cena za služby dodávky elektriny v
Eur s DPH (obchod, distribúcia a ostatné
služby)
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Odoberateľ Mesto Prievidza, Distrib. dodávka dodávka Spotreba Náklady
nový odber od

spôsob

I
IČO EIC kód Počet fáz Istič(A) €lrok bez na počet odpočtu, typ

názov odbemého miesta sadzba elektriny/VT etektriny/NT kWh/rok DPH dátumu mesiacov merania

MŠ Mišrka 15/398 00318442 24ZSS6201178000F CS 12442 986 3 100 13428 1.7.2020 12 mesačne I

MŠ Benického 1 00318442 24ZSS6201866000J C2 10017 3 80 10017 1.7.2020 12 mesačne
MŠ Športová 134 00318442 24ZSS62010S00000 CS 15970 2269 3 100 18239 1.7.2020 12 mesačne

MŠ Mišúta 2 00318442 24ZSS6200296000E CS 17497 763 3 100 18260 1.7.2020 12 ročne
MŠ Matušku 1 00318442 24ZSS62022380000 CS 15983 3 15983 1.7.2020 12 ročne
MŠ Krmana 6 00318442 24ZSS62034S8000R C2 9471 3 60 9471 1.7.2020 12 mesačne
MŠ Krmana 6 00318442 24ZSS62034S9000M C2 3907 3 80 3907 1.7.2020 12 ročne

MŠ Gorkého 22/20 00318442 24ZSS62028S3000W CS 11653 2596 3 145 14249 1.7.2020 12 ročne
MŠ Clementisa 10/88 00318442 24ZSS6202964000E CS 15960 5950 3 100 21910 1.7.2020 12 mesačne

MŠ Cyrila 28 00318442 24ZSS620038S000l CS 16984 2008 3 100 18992 1.7.2020 12 mesačne
Mestský úrad, Námestie slobody 14, 971 01 24255620004300AG 1.7.2020 mesačne I

Prievidza 00318442 C2 64131 3 125 64131 12 I

J.Hollého 211,971 01 Prievidza 00318442 242556302817000Q C2 4582 3 80 4582 1.7.2020 12 ročne
Matice 510venskej " 971 01 Prievidza 00318442 2425563068930003 C3 24079 3 25 24079 1.7.2020 12 mesačne

MD - Mesto Prievidza, Námestie slObody6, 2425562000330005 1.7.2020 mesačne
971 01 Prievidze 00318442 C2 29675 3 125 29675 12

Mariánska dom 17,97101 Prievidze 00318442 24ZS562oo7890007 C2 4500 3 40 4500 1.7.2020 12 ročne
Mesto Prlevidza,obec-pož.zbrojnica 00318442 2425S6209588OO05 CZ O 3 24.7 O 1.7.2020 12 ročne

K.Novackého 14/MOP Prievidza MsP 00318442 24Z55630422900AG C2 29700 3 50 29700 1.7.2020 12 mesačne
Športová 40 / MOP Kamera 00318442 24Z556312710000M Ci 199 1 25 199 1.7.2020 12 ročne
Majerská 2/MOP kamera 00318442 24Z5563127130007 C1 223 3 25 223 1.7.2020 12 ročne

Dúbravská 13/MOP Kamera 00318442 24Z556312711000H Ci 186 1 25 186 1.7.2020 12 ročne
A.Žarnova 18/ kamera 00318442 24Z5563069830002 Ci 231 1 6 231 1.7.2020 12 ročne

Makovického 28 / MOP kamera 00318442 24Z5563059320008 C9 O 3 1 O 1.7.2020 12 ročne .

AH.Gavloviča 4/ MOP kamera 00318442 24Z556203504000X Ci 426 3 15 426 1.7.2020 12 ročne
Ľ.Ondrejova 42/ kamera 00318442 24Z556308158000Z Ci 119 1 6 119 1.7.2020 12 ročne

Kútovská 21/MOP kamera 00318442 24Z556312712000C Ci 177 1 25 177 1.7.2020 12 ročne
Riečna, útulok psov 00318442 24Z556203353000M C2 6991 3 25 6991 1.7.2020 12 ročne ,

Počet odberných miest 26 295103 14572 309675

Spotreba /1 rokl kWh I 309675 I

Špecifikácia odberných miest k Zmluve č 01.07.2020/30.06.2021. spotreba elektrickej energie

Úprava ističa

3x63

Priebehové meranie - mesačný odpis spotreby

5pracovatelia podkladov:
Peter Srnaho, objekty v správe mesta MsÚ, MŠ
Mgr.Monika Benková, objekty v správe MsÚ - MsP
Úprava ističa 24ZSS6201178000FodsúhlasenáSSE-D po rekonštrukcii MŠ
Zmena ističa už vykonaná - riešime s distribúciou



Príloha č.3

Za Dodávateľa:
meno funkcia telefón e-mail

Splnomocnenci pre zmluvné vzťahy:
+421

Splnomocnenci vo veciach operatívne obchodných a technických:
+421

Splnomocnenci pre fakturáciu a platenie:
Manažér +421pre koncových zákazníkov

Za Odberateľa:
Meno funkcia telefón e-mail

Splnomocnenci pre zmluvné vzťahy:
JUDr. Katarína primátorka Mesta Prievidza 046/5179 100 primator@prievidza.sk
Macháčková
Splnomocnenci vo veciach operatívne obchodných a technických:
Ing. Tatiana vedúca oddelenia +421 465179504 tatiana.kvocikova@Qrievidza.sk,
Kvočiková, hospodárskej správy 090475660,

Splnomocnenci pre fakturáciu a platenie:
Ing. Krpelanová fakturácia MS 0904752670 blanka.krpelanova@prievidza.sk
Mgr. Benková fakturácia MSP ] 0904752618 monika. benkova@Qrievidza.sk

:p. Staňov.r-- ffakturácia HS +421 465179508 eva.stanova@prievidza.sk
090475661

Korešpondenčná adresa: Mesto Prievidza, Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza

Z id k (PDS)ľ di ib v • ,a preva z ovate a istrí ucnej sustavy

Názov Poruchová linka Obchodná linka e-mail(non-stop)

prevadzkovatel@sse-d.sk

Hodnoty uvedené v tejto prílohe sú účinné od 01.07.2020

Za Dodávateľa Za Odberateľa

dňa . Prievidza, dňa .


