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INFORMAČNÁ  SPRÁVA 
pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich k verejnému 

obstarávaniu na nákup elektrickej energie 

 

realizovanej postupom verejnej súťaže - nadlimitnej zákazky s názvom „Príležitostné spoločné 

verejné obstarávanie elektrickej energie – Regionálne združenie miest a obcí – Požitavský región 

zverejnenej v : Úradný vestník EÚ pod číslom 2022/S 199-562510 dňa 14.10.2022 

                     Vestník UVO č. 224/2022 - 17.10.2022 pod číslom 43856 – MST 
 

Vážení štatutárni zástupcovia, 

 

Dovoľujeme si Vám poskytnúť niekoľko aktuálnych informácii k príležitostnému spoločnému 

verejnému obstarávaniu (VO) na výber dodávateľa elektrickej energie, ku ktorému ste sa aj vy ako 

verejný obstarávateľ pripojili. 

 

1. Priebeh a výsledok VO 

Verejné obstarávanie bolo zrealizované v zmysle Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zadávaním 

nadlimitnej zákazky postupom verejnej súťaže. Verejná súťaž bola realizovaná v mene verejného 

obstarávateľa – Regionálne združenie miest a obcí – Požitavský región. Počet zúčastnených 

organizácií – verejných obstarávateľov - 68. 

Jediný uchádzač, ktorý predložil ponuku bol Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 

44/a, 825 11 Bratislava. 

Verejný obstarávateľ RZMO Požitavský región sa rozhodol ponuku uchádzača Slovenský 

plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava neprijať. Uchádzač sa rozhodol 

nevyužiť možnosť znížiť cenu v el. aukcii konanej dňa 22.11.2022 a navrhovaná cena v predloženej 

ponuke bola po pripočítaní distribučných nákladov a spotrebnej dane vyššia ako predpokladaná 

hodnota zákazky. 

Jednotková cena za MWh bola po ukončení el. aukcie 746 Eur/MWh s maržou 

obchodníka/uchádzača na obdobie 24 mesiacov. Jednotková cena za silovú elektrinu na burze v deň 

konania el. aukcie dňa 22.11.2022 bola na rok 2023 - 340,00 Eur/MWh, na rok 2024 – 250,00 

Eur/MWh, priemer ktorých je 292,00 Eur/MWh, čo oproti predloženej ponuke na 24 mesiacov 

746 Eur/MWh predstavuje o 454 Eur vyššiu cenu bez marže obchodníka/uchádzača. 

Ponuka uchádzača - Slovenský plynárenský priemysel, a.s.  Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 

bola komisiou a verejným obstarávateľom na základe zverejneného kritéria na vyhodnotenie ponúk 

- najnižšia cena – najnižšia zmluvná cena za dodávku predmetu zákazky resp. na základe 

stanovených požiadaviek na predmet zákazky pre verejného obstarávateľa – Regionálne združenie 

miest a obcí - Požitavský región a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich k verejnému 

obstarávaniu vyhodnotená ako nevyhovujúca, resp. cenovo a následne aj ekonomicky 

nevýhodná, pre niektoré zúčastnené organizácie až likvidačná. 

Preto v tomto postupe verejného obstarávania nebol úspešný žiadny uchádzač a žiadna ponuka 

nebola prijatá. Verejný obstarávateľ bude postupovať v súlade s § 57 Zákona. 

Súčasná situácia je spôsobená nedostupnosťou produktov na štandardných trhoch na jednej strane a 

extrémnym dopytom a s tým súvisiacim zvýšením cien na strane druhej. Dodávatelia nedokážu 

predkladať odberateľom ponuky za primerané ceny, z dôvodu nestability trhu s energiami. Táto 

situácia donútila dodávateľov, aby vyhlásili stop-stav pre uzatváranie nových kontraktov a snažia sa 

zabezpečiť dodávku energií pre svojich súčasných klientov. Tento trend nie je prijateľný pre žiadnu 

zo zmluvných strán, a tým trpí hlavne odberateľ, ktorý sa ocitá v ťažko riešiteľnej situácií. 
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2. Navrhované dočasné riešenie situácie 

 

Vzhľadom k situácii, ktorá nastala neprijatím ponuky zrealizovaného verejného obstarávania 

z dôvodu, že by sa jednalo o ekonomicky nevýhodné hospodárenie s verejnými financiami je 

potrebné zabezpečiť dodávku elektrickej energie, každý pre svoju organizáciu samostatne. 

Tento stav sa dá vyhodnotiť ako nepredvídaná mimoriadna situácia, ktorú Vám ako nášmu 

obchodnému partnerovi pomôžeme dočasne vyriešiť s Vašimi súčasnými dodávateľmi elektrickej 

energie.  

Po informovaní Vašich súčasných dodávateľov so vzniknutou situáciou a následnými rokovaniami s 

týmito dodávateľmi, nás uistili, že nenechajú svojich klientov/odberateľov bez dodávky elektrickej 

energie a s blížiacim koncom platnosti zmlúv Vás budú kontaktovať a poskytnú Vám súčasné 

najvýhodnejšie riešenie na dodávku elektrickej energie do 30.6.2023. Momentálne najvýhodnejšie 

riešenie je dodávka v cenách SPOT-u (krátkodobý trh, kde cenu poznáme len na nasledujúci deň). 

Tento spôsob dáva možnosti čo najefektívnejšej energetickej hospodárnosti. Cena SPOT-u je 

výsledkom denného krátkodobého trhu s elektrinou, ktorý zabezpečuje štátna a.s. OKTE Bratislava 

(www.okte.sk) a ceny s výsledkom aktuálneho dopytu a ponuky na trhu po jednotlivých hodinách, 

sú zverejňované len na nasledujúci deň. Priemerná cena SPOT-u za obdobie 1.1.2022 – 

31.10.2022 bola 270 EUR / MWh. K tejto cene si dodávatelia pripočítavajú ešte koeficient ( maržu 

35 EUR/ MWh). Do svojich rozpočtov si preto treba započítať celkovú cenu za elektrickú energiu 

vrátane distribučných poplatkov, DPH a spotrebnej dane približne 450 - 500 EUR / MWh. 

Počas 1.polroku 2023 budeme sledovať ako sa vyvíja situácia na trhu s energiami, a následne ak 

bude súčasný trend pokračovať, v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní by sme čo najskôr 

zrealizovali nové verejné obstarávanie na koeficient k SPOT-ovým cenám, tak aby začiatok novej 

dodávky bol od  01.07.2023. 

Takéto verejné obstarávanie umožní viacerým dodávateľom sa zapojiť do takto pripravovanej 

súťaži a vytvoriť tak konkurencie schopné prostredie. 

V blízkej dobe Vás budú elektronickou formou kontaktovať dodávatelia ohľadom ďalšieho postupu, 

a je len na Vás, či s touto alternatívou budete súhlasiť, alebo nie.   

Je poľutovania hodné, že vznikla takáto situácia, ale neostáva nám nič iné, ako sa s ňou čo 

najhospodárnejšie vysporiadať. Zatiaľ sme pre Vás ako našich obchodných partnerov vždy urobili 

všetko, čo bolo v našich silách a možnostiach pri hľadaní najvýhodnejších riešení, ale momentálna 

situácia je tak nepredvídateľná a neustále sa meniaca, že ani európske politické elity nemajú na ňu 

riešenie. 

 

V prípade akýchkoľvek otázok pri koordinovaní celého procesu sa môžete na nás obrátiť, 

ako na Vášho obchodného partnera. 

 

Komunál – Servis, s.r.o., Hlavná 3, 080 01 Prešov 

Verejné obstarávanie 

Mgr. Ľudmila Macejková – tel. +421 908 284 734, e-mail: ludmila.macejkova@komunalservissk.sk 

Regionálni obchodní zástupcovia 

Ing. Juraj Michalík  -  Mobil: +421 903 982 257, e-mail: juraj.michalik@pkfsk.sk 

Ing. Michal Hambalek - Mobil: +421 910 842 448,  e-mail: michal.hambalek@pkfsk.sk 

Jarmila Adámiková - Mobil: +421 903 982 559,  e-mail: jarmila.adamikova@pkfsk.sk 

Mária Maďarová - Mobil: +421 905 292 459,  e-mail: maria.madarova@pkfsk.sk    

Helena Podhányiová - Mobil: +421 908 600 409,  e-mail: helena.podhanyiova@pkfsk.sk 

Drahomíra Zaiknerová - Mobil: +421 903 171 694,  e-mail: drahomira.zaiknerova@pkfsk.sk 

 

V prípade potreby nás neváhajte kontaktovať. 

 

Ďakujeme za Vašu dôveru, tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

Komunál – Servis, s.r.o. 
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