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A.

POKYNY PRE NAVRHOVATEĽOV
A.1

VŠEOBECNÉ POKYNY
Identifikácia vyhlasovateľov súťaže

A.1.1

1. Vyhlasovateľ č. 1:
Názov organizácie:

NAFTA a. s.

IČO :

36 286 192

IČ DPH :

SK2022146599

Sídlo spoločnosti :

Votrubova 1, 821 09 Bratislava

Zapísaná :

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddelenie Sa, vložka číslo 4837/B

2. Vyhlasovateľ č. 2:
Názov organizácie:

POZAGAS a. s.

IČO :

31 435 688

IČ DPH :

SK2020357372

Sídlo spoločnosti :

Malé námestie 1, 901 01 Malacky

Zapísaná :

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I,
oddelenie Sa, vložka číslo 1271/B

(ďalej spolu aj ako „vyhlasovatelia“)
Použitie termínu „vyhlasovateľ“ v ďalšom texte znamená NAFTA a.s. a POZAGAS a.s.

A.1.2

Predmet súťaže

Predmetom súťaže je výber dodávateľa na dodávku elektrickej energie, vrátane
zabezpečenia distribúcie a prevzatia zodpovednosti za odchýlku, pre požadované
odberné miesta NAFTA a.s. a POZAGAS a.s.:
a) 100 % predpokladanej spotreby pre roky 2017,2018,2019
za nasledujúcich podmienok:
1. Bilančná zodpovednosť
Úspešný navrhovateľ bude v úlohe bilančne zodpovednej strany a bude sa
zodpovedať bilančnému trhovému operátorovi.
2. Doprava a distribúcia elektrickej energie
Navrhovateľ zodpovedá za zabezpečenie a splnenie zmluvných podmienok
potrebných na dodávku a distribúciu elektrickej energie na spotrebné miesta NAFTA
a.s. a POZAGAS a.s., prípadne ďalších pomocných služieb, vrátane kapacitnej
rezervy. Navrhovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí všetky zmluvné podmienky
týkajúce sa distribúcie elektrickej energie, pre všetky miesta spotreby NAFTA a.s.
a POZAGAS a.s.
3. Spoľahlivosť dodávky
Navrhovateľ zodpovedá za spoľahlivosť dodávok elektrickej energie na miesta
určenia dodávok uvedených v prílohe 1, v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z.
o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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4. Dodatočné služby
Požaduje sa, aby navrhovateľ poskytoval technické informácie ohľadne priebehu
spotreby elektrickej energie z jednotlivých odberných miest ktoré sú k tomu
technicky vybavené ako aj sumárne údaje – celkový odberový diagram po
jednotlivých hodinách, vždy za ukončený kalendárny mesiac. Tieto informácie
požadujeme v digitálnej forme minimálne do piatich pracovných dní od konca
kalendárneho mesiaca
Taktiež požadujeme aby boli k dispozícii informácie o priebehu platieb – fakturácie a
faktúry aj v digitálnej forme minimálne do desiatich pracovných dní od konca
kalendárneho mesiaca.
A.1.3

Typ zmluvy

Úspešný navrhovateľ uzavrie zmluvný vzťah o združenej dodávke elektrickej energie
pre príslušné odberné miesta a príslušný predpokladaný odber zvlášť so spoločnosťou
NAFTA a.s. a zvlášť so spoločnosťou POZAGAS a.s. a to nasledovne:
- zmluva na nákup elektrickej energie na roky 2017-2019 v celkovom objeme 100 %
predpokladanej spotreby.

Rok
2017
2018
2019

NAFTA a.s.

POZAGAS a.s.
MWh

8 767
8 809
8 801

898
901
904

spolu

A.1.4

spolu
9 665
9 710
9 705
29 080

Miesto dodania

Miesta dodania (odberné miesta) v sadzbe X2 a C2-X3 s predpokladanými spotrebami
sú uvedené v prílohe 2 a 4.
A.1.5

Vysvetľovanie a dorozumievanie

Dorozumievanie a poskytovanie informácií medzi vyhlasovateľom a navrhovateľmi sa
bude uskutočňovať elektronicky.

A.2

Kontaktná osoba vyhlasovateľov:

Ing. Lujza Kimličková

E-mail:

elektricka.energia2017@nafta.sk

Internetová stránka:

www.nafta.sk

POKYNY PRE VYPRACOVANIE NÁVRHU
A.2.1

Obsah návrhu

Predložený návrh musí obsahovať nasledovné doklady v tomto poradí:
1. Názov a presnú adresu navrhovateľa, IČO a kontaktné údaje o osobe oprávnenej
konať v mene navrhovateľa v záväzkových vzťahoch pre ďalšie rokovanie
o zmluvných podmienkach.
2. Vyplnený Krycí list – Príloha č.1.
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3. Doklady technickej spôsobilosti podľa bodu B.1.
4. Doklady ekonomickej spôsobilosti podľa bodu B.2.
5. Návrhy zmlúv podľa A.1.3 týchto Podmienok súťaže, osobitne pre oboch
vyhlasovateľov.
A.2.2

Vyhotovenie návrhu

Navrhovateľ môže predložiť len jeden návrh.
Návrh je potrebné vypracovať ako elektronický dokument v bežnom užívateľskom
formáte (doc, xls, pdf) tvoriaci prílohu e-mailu. Krycí list bude predložený vo formáte pdf
aj doc (word, alebo podobný program). Ostatné dokumenty budú predložené ako
naskenované originály, ktoré na požiadanie vyhlasovateľa navrhovateľ predloží
v papierovom origináli.
A.2.3

Platnosť návrhu

Ponuka musí byť platná do 30.9.2016.
A.2.4

Variantné riešenie

Vyhlasovateľ umožňuje predložiť aj variantné riešenie, ktoré umožní optimalizovať
náklady na elektrickú energiu.

A.3

PREDKLADANIE NÁVRHOV
A.3.1

Miesto a termín predkladania návrhov

Návrhy je potrebné doručiť e-mailom do 31.8.2016 do 13.00 hod. na e-mailovú adresu
elektricka.energia2017@nafta.sk . Návrh je potrebné v predmete správy označiť:
„OVS_Elektrická energia_2017-2019“

B.

PODMIENKY ÚČASTI
B.1

EKONOMICKÁ SPÔSOBILOSŤ NAVRHOVATEĽA
Ekonomická spôsobilosť navrhovateľov bude preukázaná nasledovnými dokumentami:
1. Čestné prehlásenie o celkovom minimálnom objeme dodávky elektrickej energie
všetkým koncovým odberateľom (okrem domácností) v minimálnom objeme 100 000
MWh za rok 2015 s uvedením skutočného množstva dodávanej energie za rok 2015.
2. Referencie - min. 3 súčasní odberatelia s ročným odberom energie nad 10 000 MWh
s uvedením nasledovných údajov:

B.2



Názov a adresa koncového odberateľa el. energie



stručný opis predmetu dodávky (objem a typ odberu),



vyjadrenie o kvalite dodávky a súvisiacich služieb,



časové obdobie dodávky,



kontaktnú osobu odberateľa u ktorej je možné overenie referencie (meno,
telefónne číslo, e-mailovú adresu).

TECHNICKÁ SPÔSOBILOSŤ
Technická spôsobilosť navrhovateľov bude preukázaná týmito dokladmi:
1. Doklad o oprávnení podnikať v predmete výberového konania. Živnostenské
oprávnenie prípadne výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného
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registra. Doklad musí odrážať skutočný stav v čase, v ktorom sa navrhovateľ
zúčastňuje výberového konania.
2. Platné povolenie na podnikanie v energetike v súlade s §6 ods.2, písm. a) Zákona
č.251/2012 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších
predpisov.
3. Certifikát systému riadenia kvality ISO 9001, pričom certifikát musí spĺňať STN alebo
normy členských štátov Európskeho spoločenstva a je vydaný pre oblasť dodávky
el. energie.
4. Doklad o pôvode elektriny dodanej odberateľovi a vyrobenej z obnoviteľných zdrojov
energie (zelená energia), vystaveným URSO podľa §7a z.č. 309/2009 Z.z.
o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Uchádzač predloží dokument „Uznanie
záruky pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie“ za rok 2015 v minimálnom
objeme 10 000 MWh.

C.

URČENIE CENY, FAKTURÁCIA
C.1

SPÔSOB URČENIA CENY
1. Cena za predmet výberového konania musí byť stanovená v zmysle zákona
č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Navrhovateľom uvádzané ceny budú v EUR bez DPH.
3. Cena silovej elektriny bude určená vrátane zodpovednosti za odchýlku a bude
vyjadrená v EUR/MWh nasledovne:


pre roky 2017-2019 ako jednotarifná komplexná cena

4. Ceny budú stanovené bez obmedzení v oblasti spotreby, to znamená bez
sankčných poplatkov za prečerpanie resp. nedočerpanie predpokladaného
odberného množstva.

C.2

FAKTURÁCIA
Maloodbery v sadzbe C2-X3 budú uhrádzané mesačnými zálohovými platbami.
Vyúčtovanie skutočnej spotreby bude vykonávané ročne na základe odpočtu vykonaného
navrhovateľom.
Veľkoodbery v sadzbe X2 budú uhrádzané na základe skutočnej spotreby mesačne.
Navrhovaná splatnosť faktúr je 60 dní odo dňa doručenia do sídla vyhlasovateľa.

D.

DOPLŇUJÚCE PODMIENKY A USTANOVENIA
1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže, prípadne súťaž
kedykoľvek zrušiť. O týchto skutočnostiach bude navrhovateľov informovať.
2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať s navrhovateľmi o návrhoch v niekoľkých
po sebe nasledujúcich kolách s možnosťou vyzvať navrhovateľov na predloženie
aktualizovanej cenovej ponuky po každom kole rokovaní.
3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyzvať navrhovateľov na aktualizovanie finálneho
cenového návrhu formou elektronickej aukcie.
4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jedného navrhovateľa alebo uzavrieť
zmluvu s viacerými navrhovateľmi.
5. Navrhovateľ nemá nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.
6. V rámci hodnotenia návrhov si vyhlasovateľ vyhradzuje právo požiadať
navrhovateľov o vysvetlenie návrhu, doplnenie návrhu, resp. overiť si niektoré údaje
a skutočnosti uvedené v návrhu napr. požiadať o čestné prehlásene, že navrhovateľ
je alebo nie je súčasťou toho istého vertikálne integrovaného podniku ako
vyhlasovateľ alebo že navrhovateľ, štatutárny orgán navrhovateľa, člen štatutárneho
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orgánu navrhovateľa alebo spoločník navrhovateľa je alebo nie je členom orgánov
vyhlasovateľa.
7. Ukončením súťaže a oznámením výsledku nevzniká zmluvný vzťah.
8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo s vybraným navrhovateľom rokovať o obsahu
zmluvy.
9. Vyhlasovateľ je oprávnený vybrať si návrh, ktorý mu najviac vyhovuje, pričom nie je
povinný oznamovať dôvody svojho rozhodnutia. Takisto je oprávnený odmietnuť
všetky predložené návrhy.
10. Súťažné podklady sú predmetom obchodného tajomstva bez časového obmedzenia.

E.
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Odberové diagramy 2015 NAFTA a.s.
Príloha č. 4
Zoznam odberných miest POZAGAS a.s. s predpokladanou spotrebou
Príloha č. 5
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