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Výzva na predkladanie cenovej ponuky 

zákazka postupom podľa § 117 „zákazka s nízkou hodnotou“ v súlade so zákonom 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:     Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni                       

Sídlo:  Obrancov mieru 1, 064 01 Stará Ľubovňa           

Zastúpený: RNDr. Mária Mancalová, MPH, regionálny hygienik a generálny tajomník 

služobného úradu    

IČO :  17335451       

DIČ:  2020704686            

 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:  Ing. Slavka Šebová 

Telefón: 052/4280118, 0903567297   

Email:    sl.sebova@uvzsr.sk  

2. Názov predmetu obstarávania: Zabezpečenie  nákupu, dodávky a distribúcie 

elektrickej energie 

3. Slovník spoločného obstarávania (CPV): 09310000-5 

4. Opis predmetu obstarávania:  Predmetom zákazky je zabezpečenie nákupu, dodávky 

a distribúcie elektrickej energie do odberných miest RÚVZ so sídlom v Starej Ľubovni 

podľa konkrétnych potrieb obstarávateľa  uvedených v priloženej tabuľke  odber 

elektrickej energie po dobu trvania zmluvy od   01. 01. 2022 - 31. 12. 2022.  

5. Cena:  

Cena  musí byť stanovená pre predmet zákazky vo formáte:  

- cena celkom bez DPH  

- výška a sadzba DPH  

- cena celkom vrátane DPH  

Pokiaľ uchádzač nie je platiteľom DPH, tak na túto skutočnosť v ponuke upozorní.  

Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s predmetom obstarávania- sadzba 

za dodávku silovej energie, sadzba za distribučné služby, spotrebná daň, ostatné náklady.  

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 

4 253,12 € bez DPH stanovená na základe finančného vysporiadania za fakturačné 

obdobie  roku 2020  

7. Trvanie zmluvy alebo lehota dodania: 01. 01. 2022 - 31. 12. 2022 

8. Lehota na predkladanie cenových ponúk: 

lehota na predkladanie  cenových ponúk je do  27. 10. 2021 na e-mailovú adresu 

sl.sebova@uvzsr.sk 

9. Kritériá na hodnotenie ponúk:  

Najnižšia celková cena predmetu zákazky v eurách s DPH  

 

 

V Starej Ľubovni , 20.10.2021 
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SÚŤAŽNÁ PONUKA 

 

1. Základné údaje uchádzača:  

Obchodné meno spoločnosti:  

Adresa sídla spoločnosti:  

Konateľ spoločnosti:   

IČO:   

DIČ:   

IČ DPH:  

Zastúpený:   

Tel:   

E-mail: 

 

 

Názov predmetu 

obstarávania: 

Celková cena predmetu  

bez DPH: 

 

 

DPH: 

Celková cena predmetu: 

uvedená podľa bodu č. 5 

výzvy.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Dátum: .................................                       Podpis: ...........................................  

                                            (vypísať meno, priezvisko a funkciu oprávnenej osoby uchádzača)                             
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