Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Dodávka plynu
Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov Obec Horné Hámre
IČO 00320641

Zadávateľ nie je platca DPH
Adresa Horné Hámre 45, 966 7 Horné Hámre, SK
Kontaktná osoba Ing. Milan Mokrý, 0903 628 860, starostahhamre@gmail.com

Informácie o zákazke
Typ zákazky:

Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.
Predpokladaná hodnota: neuvedené
Predpokl. obdobie od 1.1.2021 do 31.12.2022
realizácie:
Lehota na predkladanie do 14.12.2020 do 12:00
ponúk:

Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
Spôsob predkladania ponúk: https://www.tendernet.sk/zakazka?c6jzwxTuc3PQgVTKXdibyFE
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
Spôsob návrhu zmluvy: Návrh zmluvy zabezpečuje úspešný uchádzač.
Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených ponukách

Opis zákazky
Oblasť Energie, PHM
Podoblasť Plyn

1. Predmetom zákazky je výber dodávateľa na dodávku zemného plynu v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa
distribučnej siete na 24 mesiacov do odberného miesta špecifikovaného odberateľom, vrátane zodpovednosti za odchýlku odberateľa a
zabezpečiť u prevádzkovateľa distribučnej sústavy pre odberateľa distribúciu zemného plynu.
2. Cena je konečná a obsahuje všetky náklady, pozostávajúce zo súčtu ceny za služby obchodníka, ceny za služby súvisiace s
distribúciou, ceny za služby súvisiace s prepravou, ceny za služby súvisiace skladovaním, spotrebnej dane, poplatkov za odberné miesto
a DPH.
3. Dodávateľ je povinný dodávať plyn do odberných miest (OM) odberateľa, pričom podmienkou pre vznik tejto povinnosti je pripojenie
odberného plynového zariadenia do distribučnej siete a pridelenie distribučnej kapacity príslušným prevádzkovateľom distribučnej siete.
4. Dodávateľ je v zmysle zákona o regulácii v sieťových odvetviach povinný dodržiavať štandardy kvality dodávok zemného plynu.
5. Dodávateľ sa zaväzuje dodávať plyn formou opakovaných dodávok plynu do OM odberateľa v rozsahu predpokladaného odberu plynu
dohodnutého v Zmluve a za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
6. Skutočná spotreba zemného plynu môže byť v neobmedzenom rozsahu z predpokladanej spotreby plynu za obdobie dodávky –
vyhodnocovacie obdobie a dodávateľ nie je oprávnený účtovať nijaké poplatky za prečerpanie alebo nedočerpanie objemu zemného plynu.
7. Dodávateľ je oprávnený prerušiť alebo obmedziť dodávku plynu:
a) v čase, keď je obmedzená alebo prerušená distribúcia plynu do OM,
b) po zistení neoprávneného odberu v OM,
c) v prípade omeškanie odberateľa s úhradou platby za opakovanú dodávku plynu alebo nedoplatku z vyúčtovacej faktúry.
8. Vyúčtovanie spotreby plynu sa bude vykonávať vždy so stavom k 31.12. príslušného kalendárneho roku, resp. k dátumu konca zmluvy.
9. Splatnosť vyúčtovacej faktúry: 14 dní odo dňa vystavenia dodávateľom.
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10. V prípade, ak dôjde k zmene platnej DPH, zmene sadzby spotrebnej dane, alebo k zavedeniu iných daní alebo poplatkov legislatívou
SR, ktoré nie sú uplatňované v čase uzavretia zmluvy, dodávateľ upraví cenu za 1kWh zemného plynu o príslušnú čiastku.
11. Dodávateľ sa zaväzuje účtovať ceny za distribučné služby a prepravu podľa platných cenových rozhodnutí ÚRSO, dodávateľ je
oprávnený v prípade zmeny cien týchto služieb upraviť fakturované ceny v súlade s cenovým rozhodnutím ÚRSO, k týmto cenám bude
pripočítaná platná sadzba DPH.
12. Dodávateľ má povinnosť do 7 dní od doručenia oznámenia o výsledku v súlade s požiadavkami uvedenými v tomto zadaní zákazky,
zaslať návrh zmluvy, ktorej obsahom bude rozčlenenie víťaznej výšky jednotkovej ceny na jednotlivé činnosti-služby distribúcie, prepravy,
skladovania a obchodníka.
13. Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom
DPH bude posudzovaná cena celkom.
14. Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred
uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak
zároveň primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.
15. Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt
záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude
ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.
16. Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do ............ .
17. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.
18.Ak niektorá z riadne predložených ponúk obsahuje mimoriadne nízku ponuku vo vzťahu k predmetu zákazky, verejný obstarávateľ môže
písomne alebo elektronicky formou emailu požiadať uchádzača o poskytnutie podrobností týkajúcich sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej
cenu podstatné. Uchádzač musí doručiť odôvodnenie nízkej ponuky.
Verejný obstarávateľ zohľadní zdôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky, ktoré vychádza z predložených dôkazov. Z procesu
vyhodnocovania bude vylúčená (celá) ponuka uchádzača ak:
- ponuka uchádzača nespĺňa požiadavky na predmet zákazky a nie je daný zákonný dôvod na vysvetľovanie,
- uchádzač nedoručí písomné vysvetlenie ponuky ,
- predložené odôvodnenie mimoriadne nízkej ponuky nie je svojím obsahom v súlade s požiadavkou verejného obstarávateľa.
19.Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do ..................... do 12:00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom formou emailu do
................... do 12:00 hod.

Položky zákazky
P.Č.

Názov položky / Špecifikácia
odberne miesto 1 -SKSPPDIS000610601322

Množstvo
1,000 CELOK

Predpokladaný odber/spotreba zemného plynu pre odberné miesto za zmluvné obdobie 24 mesiacov:
10000 kWh
Tarifa: M4
1

Uchádzač predkladá cenu konečnú za uvedené indikatívne množstvo XXXX , ktorá obsahuje všetky náklady, pozostávajúce zo súčtu
ceny za služby obchodníka, ceny za služby súvisiace s distribúciou, ceny za služby súvisiace s prepravou, ceny za služby súvisiace
skladovaním, spotrebnej dane, poplatkov za odberné miesto a DPH.
Uchádzač je zároveň povinný ako prílohu cenovej ponuky vložiť aj výšku jednotkovej ceny za mernú jednotku MWh rozčlenenú na
jednotlivé činnosti-služby distribúcie, prepravy, skladovania a obchodníka.
odberne miesto 2 - SKSPPDIS010710003112

1,000 CELOK

Predpokladaný odber/spotreba zemného plynu pre odberné miesto za zmluvné obdobie 24 mesiacov:
10 000 kWh
Tarifa: M4
2

Uchádzač predkladá cenu konečnú za uvedené indikatívne množstvo XXXX, ktorá obsahuje všetky náklady, pozostávajúce zo súčtu
ceny za služby obchodníka, ceny za služby súvisiace s distribúciou, ceny za služby súvisiace s prepravou, ceny za služby súvisiace
skladovaním, spotrebnej dane, poplatkov za odberné miesto a DPH.
Uchádzač je zároveň povinný ako prílohu cenovej ponuky vložiť aj výšku jednotkovej ceny za mernú jednotku MWh rozčlenenú na
jednotlivé činnosti-služby distribúcie, prepravy, skladovania a obchodníka.
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