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VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY NA DODÁVKU ELEKTRICKEJ ENERGIE. 

 
 
1. Realizátor prieskumu trhu: 

 
Názov :   Slovenský stolnotenisový zväz 
Sídlo   :   Černockého 6, 831 53 Bratislava 
IČO     :   30806836 
 
2. Predmet zákazky a typ zmluvy 
 
2.1 Názov zákazky: „Dodávka elektrickej energie “ 
2.2 Druh zákazky: zákazka na dodanie tovaru 
 
3.   Opis predmetu zákazky 
 
3.1 Predmetom zákazky je: 
Pravidelná dodávka elektrickej energie do odberného miesta  vrátane  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 od 1.1.2022 do 31.12.2023. 
3.2 Miestom dodania predmetu zákazky je nasledovné odberné miesto: 
 

Č. EIC     Napätie Spotreba v MWh/rok 

1 24ZZS5198229000B        NN 123 

 
4. Podmienky uchádzačov nevyhnutné k plneniu zmluvy 
 
Uchádzač musí spĺňať: 
a) Uchádzač musí byť držiteľom platného povolenia na podnikanie v energetike v súlade so zákonom č. 
251/2012 Z.z. o energetike. 
 
5. Kritériá hodnotenia ponúk 
 
Jediným kritériom na hodnotenie ponúk bude najnižšia cena komodity (bez DPH). Cenou sa pri tom rozumie 
cena, ktorá zohľadňuje všetky náklady dodávateľa /predávajúceho spojené s touto zákazkou. V cene nie sú 
zahrnuté regulované poplatky, ktorých výška sa stanovuje podľa štátom určených regulatív, v súlade s 
platnými právnymi predpismi v SR. 
 
 
6. Záväzné obchodné podmienky 
 
6.1 Tolerancia odberu elektrickej energie – tolerančné pásmo je minimálne od 80% -120% z ročnej hodnoty 
výšky odberu, vo vzťahu k uzatvorenej zmluve na dodávku aj distribúciu elektrickej energie s prevzatím 
zodpovednosti za odchýlku za  odberné miesto .. 
6.2 V prípade, že kupujúci nedodrží stanovené tolerancie odberu podľa predchádzajúceho bodu,  je 
predávajúci oprávnený požadovať: 
a) poplatok za neodobraté množstvo  
b) príplatok k cene za MWh za prekročenie maximálneho odberu. 
 
7. Ďalšie informácie 
 
7.1 Po vyhodnotení cenových ponúk, oznámenie o výsledku vyhodnotenia spolu s výzvou na uzatvorenie 
zmluvy sa zašle iba úspešnému uchádzačovi. 
 
7.2 Kupujúci si vyhradzuje  právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené 
ponuky nebudú výhodné, alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami kupujúceho. 
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7.3 Úspešný uchádzač je povinný poskytnúť riadnu súčinnosť potrebnú na uzatvorenie zmluvy tak, aby 
mohla byť uzatvorená najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa kedy bol k jej podpisu vyzvaný. 
 
8. Lehota a spôsob na predkladanie ponúk 
 
8.1. Ponuky resp. ceníky na dodávku elektriny žiadame zasielať elektronicky alebo korešpondenčne do 
27.10.2021  v termíne do , do 13.00 hod. za dodržania všetkých podmienok uvedených v tejto výzve. 
8.2 Adresa na ktorú sa majú  ponuky doručiť (mail ) 
  
 
8.3.3 Kontaktná osoba:  
Ing. Jakub Suchý 
Adresa: Černockého 6, 831 53 Bratislava 
Mail: sstz5@sstz.sk 
 
9. Vyhodnocovanie ponúk 
 
9.1 Dátum a čas otvárania ponúk: 27.10.2021, čas: o 15:00 hod. 
 
9.2 Miesto vyhodnotenia ponúk: Slovenský stolnotenisový zväz 
 
 
 
 
 Dátum:   26.10.2021                                                                               Slovenský stolnotenisový zväz 

                                                                                                                


