Obchodná verejná súťaž na predmet zákazky:
Dodávka elektrickej energie na rok 2023

BIONT, a.s.
vyhlasuje

VÝZVU
na podávanie návrhov na uzatvorenie zmluvy do obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 281 až § 288
Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
(ďalej iba „výzva“)

PREDMET OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE:

Dodávka elektrickej energie na rok 2023

Obchodná verejná súťaž na predmet zákazky:
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I

Všeobecné informácie

1. IDENTIFIKÁCIA VYHLASOVATEĽA
BIONT, a.s.
Karloveská 63, 842 29 Bratislava
IČO: 35 917 571
(ďalej len „vyhlasovateľ“)
Kontaktná osoba:
Ing. Martin Filičko
PROCESS MANAGEMENT, s.r.o.
Gaštanová 13, 811 04 Bratislava
Telefón: + 421 906 311 136
Email: biont@p-m.sk

2.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

2.1.

Názov zákazky: Dodávka elektrickej energie na rok 2023.

2.2.

Predmetom tejto obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „súťaž“) je výber najvhodnejšieho návrhu na
uzavretie zmluvy na predmet zákazky „Dodávka elektrickej energie na rok 2023“ (ďalej iba „návrh“).

2.3.

Predmetom zákazky s názvom: „Dodávka elektrickej energie“ je (i) dodávka elektriny do odberných
miest vyhlasovateľa v požadovanej kvalite a s garanciou dodávky elektriny po celú dobu platnosti zmluvy;
(ii) zabezpečenie distribúcie elektriny, regulovaných distribučných služieb od prevádzkovateľa
distribučnej sústavy, ku ktorej sú odberné miesta pripojené, zabezpečenie ostatných súvisiacich služieb,
vrátanie odvodu do Národného jadrového fondu podľa nariadenia vlády č. 21/2019 Z.z, ktorým sa
ustanovuje výška ročného odvodu určeného na úhradu historického dlhu z dodanej elektriny koncovým
odberateľom elektriny a podrobnosti o spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond, jeho použití
a o spôsobe a lehotách jeho úhrady v znení neskorších predpisov, (iii) prevzatie zodpovednosti za
odchýlku vyhlasovateľa v celom rozsahu, za všetky odberné miesta vyhlasovateľa, v súlade s vyhláškou
č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre
fungovanievnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov, voči zúčtovateľovi odchýlok (ďalej
ako „predmet zákazky“).

2.4. Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 tejto výzvy.
2.5.

Miesto dodania predmetu zákazky: Odberné miesta vyhlasovateľa podľa Prílohy č. 1 tejto výzvy – Opis
predmetu zákazky.

2.6.

Termín dodania: na dobu určitú od 00:00 hod. dňa 01.01.2023 do 24:00 hod. 31.12.2023 (12 mesiacov).

2.7.

Zákazka bude financovaná z vlastných zdrojov vyhlasovateľa.

2.8.

Návrh zmluvy vypracuje navrhovateľ v súlade s Prílohou č. 2 tejto výzvy – Podstatné náležitosti zmluvy
a s Prílohou č. 1 tejto výzvy – Opis predmetu zákazky.

2.9.

Komunikácia medzi vyhlasovateľom a navrhovateľmi sa uskutočňuje v štátnom (slovenskom) jazyku,
resp. českom jazyku, elektronicky e-mailovou komunikáciou, spôsobom a prostriedkami, ktoré
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zabezpečia úplnosť údajov uvedených v návrhu a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov
uvedených v týhcto dokumentoch.
2.10. Vyhlasovateľ odporúča záujemcom, aby zaslali písomnú informáciu (prihlášku) kontaktnej osobe
vyhlasovateľa, ktorou vyjadria svoj záujem o účasť v tejto súťaži a zároveň môžu požiadať o informovanie
zo strany vyhlasovateľa, ak dôjde k zmene podmienok súťaže alebo vysvetľovaniu podmienok súťaže.
2.11. Výzva bude zverejnená na webovej stránke vyhlasovateľa: https://www.biont.sk/dokumenty/.
2.12. Zmena podmienok súťaže alebo vysvetľovanie podmienok súťaže budú uverejnené rovnakým spôsobom
ako bola uverejnená táto výzva, t.j. na webovej adrese vyhlasovateľa: https://www.biont.sk/dokumenty/

3.

PODMIENKY ÚČASTI PRE NAVRHOVATEĽOV

3.1.

Navrhovateľ musí spĺňať všetky nasledovné podmienky týkajúce sa osobného postavenia:
•

navrhovateľ nebol (ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného
orgánu, ani prokurista) právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania
finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti,
trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia,
zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem
účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí
s podnikaním alebo trestný čin machinácie,

•

navrhovateľ nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa
neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike
a v štáte sídla, miesta podnikania a obvyklého pobytu,

•

navrhovateľ nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa
osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu,

•

navrhovateľovi nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii,
ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz
pre nedostatok majetku,

•

navrhovateľ je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,

•

navrhovateľ nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím
v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu

Podmienky účasti uvedené v bode 3.1 navrhovateľ, (ktorý nie je zapísaný v Zozname hospodárskych
subjektov vedeného Úradom pre verejné obstarávanie „ďalej len „ZHS“)) preukáže Čestným vyhlásením
o splnení podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, ktoré je uvedené v Prílohe č. 3 tejto
výzvy. Ak návrh podáva skupina navrhovateľov, splnenie podmienok osobného postavenia preukazuje
každý člen skupiny samostatne.
Ak je navrhovateľ zapísaný v ZHS, môže všetky podmienky účasti uvedené v bode 3.1 preukázať
predložením informácie o platnom zápise do ZHS, vyhlasovateľ si túto skutočnosť overí a navrhovateľ
nemusí predkladať čestné vyhlásenie podľa predchádzajúcej vety.
3.2.

Navrhovateľ musí spĺňať vyhlasovateľom požadované podmienky účasti týkajúce sa technickej
a odbornej spôsobilosti:
•

REFERENCIE: navrhovateľ na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti predloží
zoznam realizovaných zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet
zákazky za predchádzajúce tri (3) roky od vyhlásenia tejto súťaže.
V zozname realizovaných zákaziek podľa Prílohy č. 5 tejto výzvy navrhovateľ uvedie minimálne
nasledovné informácie:
a) minimálne jedna referencia v objeme minimálne 2.800 MWh dodanej elektrickej energie pre
jedného firemného odberateľa (nie domácnosti) za sledované obdobie predchádzajúcich (3) troch
rokov od vyhlásenia tejto obchodnej verejnej súťaže,
4

Obchodná verejná súťaž na predmet zákazky:
Dodávka elektrickej energie na rok 2023

b) identifikáciu odberateľa (obchodné meno a adresa – len firemní odberatelia, nie domácnosti),
c) názov a stručný opis predmetu zmluvy s dôrazom na charakter dodaného tovaru (dodané tovary
rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky),
d) množstvo dodanej elektrickej energie v MWh,
e) zmluvnú cenu,
f) lehotu dodávania elektrickej energie,
g) meno, funkcia a kontakt na osobu odberateľa, u ktorej si bude možné uvedené údaje overiť.
V prípade, ak navrhovateľ preukazuje zmluvu, ktorej realizácia presahuje sledované obdobie, t. j.
realizácia (zmluvy) začala pred sledovaným obdobím, alebo nebola ukončená v rámci
sledovaného obdobia, navrhovateľ v zozname uvedie zvlášť rozpočtový náklad iba za tú časť
predmetu zmluvy, ktorá bola realizovaná v sledovanom období.
Navrhovateľ môže pri preukázaní tejto podmienky účasti využiť technické a odborné kapacity inej
osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah, ktoré bude mať k dispozícii na plnenie zmluvy. V takomto
prípade musí navrhovateľ preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s
kapacitami osoby, ktorej technické alebo odborné kapacity využíva na preukázanie tejto
podmienky.
3.3.

Ostatné podmienky a doklady preukazujúce naplnenie požiadaviek vyhlasovateľa na predmet
zákazky
•

Navrhovateľ musí byť v súlade s ust. zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oprávnený podnikať v energetike v rozsahu
podnikania: dodávka elektriny. Za týmto účelom vyhlasovateľ požaduje obsahom návrhu
predložiť platné rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví s povolením na predmet
podnikania: elektroenergetika, rozsah podnikania: dodávka elektriny.

•

Navrhovateľ musí byť subjektom zúčtovania odchýlky účastníka trhu v zmysle ust. zákona č.
251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
a musí mať uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlky so zúčtovateľom: OKTE, a.s., IČO: 45 687
862. Navrhovateľ predloží čestné vyhlásenie o zúčtovaní odchýlky podľa Prílohy č. 3 týchto
podmienok súťaže.

•

Navrhovateľ formou čestného vyhlásenia prehlási, že má uzatvorenú, resp. že uzatvorí rámcovú
zmluvu o distribúcii a prístupe do distribučnej sústavy s prevádzkovateľom distribučnej siete:
Západoslovenská distribučná, a.s., IČO: 36 361 518. Navrhovateľ predloží čestné vyhlásenie
o uzavretí rámcovej zmluvy s prevádzkovateľom distribučnej siete podľa Prílohy č. 3 týchto
podmienok súťaže.

4.

OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY

4.1.

Vyhlasovateľ má za to, že obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná.

5.

VYHOTOVENIE NÁVRHU A OBSAH NÁVRHU

5.1.

Návrh musí byť vyhotovený a podaný v elektronickej forme vo formáte, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie
obsahu doručovanej informácie. Dokumenty návrhu musia byť oskenované a podpísané osobou/osobami
oprávnenými konať v mene navrhovateľa, resp. osobou splnomocnenou na tieto úkony, resp. musia byť
podané ako elektronický dokument podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom a opatrený
časovou pečiatkou alebo elektronický dokument vyhotovený postupmi a prostriedkami zaručenej
konverzie v súlade so zákonom č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších
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predpisov a v súlade s Vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z. z. o zaručenej
konverzii.
5.2.

Návrh bude obsahovať:
-

5.3.

doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti navrhovateľa podľa článku 3 týchto
podmienok súťaže:
▪

Čestné vyhlásenie o splnení- podmienok účasti, týkajúcich sa osobného
postavenia navrhovateľa, resp. predloží informáciu, že je zapísaný do ZHS,

▪

Zoznam realizovaných zákaziek rovnakého alebo podobného charakteru ako je
predmet zákazky za predchádzajúce tri (3) roky od vyhlásenia tejto súťaže,

-

Doklady preukazujúce naplnenie požiadaviek vyhlasovateľa na predmet zákazky:
▪ platné rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví podľa zákona č.
251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov s povolením na predmet podnikania: elektroenergetika,
rozsah podnikania: dodávka elektriny,
▪ čestné vyhlásenie, obsahom ktorého navrhovateľ vyhlási, že má uzatvorenú
zmluvu o zúčtovaní odchýlky so zúčtovateľom: OKTE, a.s., IČO: 45 687 862;
▪ čestné vyhlásenie, obsahom ktorého navrhovateľ vyhlási, že má uzatvorenú,
resp. uzatvorí rámcovú zmluvu o distribúcii a prístupe do distribučnej sústavy s
prevádzkovateľom distribučnej siete;

-

vyplnený a oprávnenou osobou podpísaný Formulár – Návrh na plnenie kritérií podľa
Prílohy č. 4 tejto výzvy,

-

súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa vzoru uvedeného v Prílohe č. 3 týchto
podmienok súťaže,

-

čestné vyhlásenie o súhlase s podmienkami súťaže, obsahom ktorého navrhovateľ
vyhlási, že súhlasí so všetkými podmienkami súťaže podľa vzoru uvedeného v Prílohe
č. 3 týchto podmienok súťaže,

-

návrh zmluvy vypracovaný v súlade s Prílohou č. 2 týchto podmienok súťaže.

Ak návrh podáva skupina navrhovateľov, návrh bude obsahovať:
-

čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny navrhovateľov,
plnomocenstvo, v ktorom navrhovateľ preukazuje splnomocnenie pre konanie v mene
skupiny navrhovateľov.

5.4.

V prípade podpisu dokumentov návrhu osobou inou ako štatutár navrhovateľa, vyhlasovateľ požaduje
listinu (splnomocnenie) preukazujúcu oprávnenie tejto osoby konať v mene navrhovateľa.

5.5.

Návrh sa podáva v slovenskom resp. českom jazyku. V prípade dokladov a dokumentov predložených
v inom jazyku ako slovenskom alebo českom, navrhovateľ predloží aj úradne overený preklad do
slovenského, resp. českého jazyka.

5.6.

V prípade zistenia rozdielov v obsahu dokumentov je rozhodujúci preklad v slovenskom jazyku.

6. MIESTO, LEHOTA A SPÔSOB PODÁVANIA NÁVRHOV, LEHOTA VIAZANOSTI
NÁVRHOV
6.1.

Navrhovateľ podáva návrh elektronicky na e-mailovú adresu:biont_elektrina2023@p-m.sk

6.2.

Do predmetu správy navrhovateľ uvedie: „Biont-elektrina2023”.

6.3.

Lehota na podávanie návrhov je do 30.11.2022, do 10:00 hod.

6.4.

Navrhovateľ je svojím návrhom viazaný do 01.01.2023.
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7.

OTVÁRANIE A PRESKÚMANIE NÁVRHOV

7.1.

Všetky návrhy podané v lehote na podanie návrhov sa otvoria naraz, po uplynutí lehoty na podanie
návrhov. Otváranie návrhov bude neverejné.

7.2.

Vyhlasovateľ bude hodnotiť návrh, ktorý sa umiestni na prvom mieste v poradí podľa kritéria na
vyhodnotenie návrhov.

7.3.

Platným návrhom je návrh, ktorý neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore
s požiadavkami a podmienkami uvedenými v tejto výzve a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú
v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. V opačnom prípade budú návrhy navrhovateľov
zo súťaže vylúčené.

7.4.

V prípade nejasností a potreby objasnenia návrhov, prípadne potreby ich doplnenia zo strany
vyhlasovateľa, bude navrhovateľ elektronicky požiadaný o vysvetlenie, resp. doplnenie návrhu v lehote
určenej vyhlasovateľom.

7.5.

Ak navrhovateľ nepredloží vysvetlenie návrhu, resp. ju nedoplní v lehote určenej vyhlasovateľom, alebo
predložené vysvetlenie nebude dostatočné, jeho návrh bude zo súťaže vylúčený. V takom prípade
pristúpi vyhlasovateľ k hodnoteniu návrhu, ktorý sa umiestni na druhom mieste podľa kritéria na
vyhodnotenie návrhov.

7.6.

Navrhovateľ zaslaním návrhu bezvýhradne akceptuje všetky podmienky súťaže.

7.7.

Navrhovateľ nemá právo si uplatniť u vyhlasovateľa akékoľvek náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti so
zrušením súťaže, zmenou podmienok súťaže alebo akýmkoľvek rozhodnutím vyhlasovateľa.

8.

UZAVRETIE ZMLUVY

8.1.

Vyhlasovateľ uzatovrí zmluvu na predmet zákazky s jediným navrhovateľom, ktorý splní všetky
podmienky účasti vyhlasovateľa a požiadavky na predmet zákazky, a ktorý sa po vyhodnotení návrhov
na základe kritéria na vyhodnotenie návrhov umiestni na prvom mieste v poradí.

8.2.

Návrh zmluvy vypracuje a predloží navrhovateľ podľa a v súlade s Prílohou č. 2 tejto výzvy – Podstatné
náležitosti zmluvy a s Prílohou č. 1 tejto výzvy – Opis predmetu zákazky.

8.3.

O postupe uzavretia zmluvného vzťahu bude navrhovateľ informovaný vyhlasovateľom v lehote
viazanosti ponúk.

8.4.

Pred podpisom zmluvy vyhlasovateľ požaduje, aby bol navrhovateľ zapísaný v registri partnerov
verejného sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o registri partnerov verejného sektora“), pokiaľ sa na
navrhovateľa vzťahuje povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora.

8.5.

Povinnosť zápisu v registri partnerov verejného sektora sa na navrhovateľa vzťahuje v prípade naplnenia
definičných znakov partnera verejného sektora podľa § 2 ods. 1 písm. a) zákona o registri partnerov
verejného sektora.

8.6.

Partnerom verejného sektora podľa § 2 ods. 2 zákona o registri partnerov verejného sektora nie je ten,
komu má byť jednorazovo poskytnuté plnenie zo zmluvy, ktorého hodnota neprevyšuje hodnotu 100 000
eur. Partnerom verejného sektora podľa §2 ods. 3 zákona o registri partnerov verejného sektora nie je
ten, komu majú byť poskytnuté viaceré čiastkové alebo opakujúce sa plnenia zo zmluvy, ktorého hodnota
úhrnne neprevyšuje 250 000 eur.

8.7.

Vyhlasovateľ neuzavrie zmluvu s navrhovateľom, ktorý má povinnosť zápisu do registra partnerov
verejného sektora, a ktorého konečným užívateľom výhod zapísaným v registri partnerov verejného
sektora je niektorá z osôb podľa § 11 ods.1 písm. c) zákona zákona č 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskoršéch predpisov (ďalej ako „zákon
o verejnom obstarávaní“) a ktorého subdodávatelia majú v registri partnerov verejného sektora
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konečného užívateľa výhod zapísanú niektorú z osôb podľa § 11 ods.1 písm. c) zákona o verejnom
obstarávaní.

9. OZNÁMENIE O VÝSLEDKU SÚŤAŽE / ZRUŠENIE SÚŤAŽE
9.1.

Vyhlasovateľ zašle oznámenie o výsledku súťaže všetkým navrhovateľom, ktorí podali návrhy v lehote
na podávanie návrhov.

9.2.

V prípade zrušenia súťaže (po uplynutí lehoty na podávanie návrhov) vyhlasovateľ zašle oznámenie o
zrušení súťaže všetkým navrhovateľom, ktorí podali návrhy v lehote na podávanie návrhov.

9.3.

V prípade zrušenia súťaže (pred uplynutím lehoty na podávanie návrhov), bude oznámenie o zrušení
uverejnené na webovej stránke vyhlasovateľa uvedenej v bode 2.11.

9.4.

V súlade s bodom 11.9. vyhlasovateľ môže súťaž zrušiť aj bez uvedenia dôvodu.

9.5.

Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži, ani v prípade jej
zrušenia.

10. DÔVERNOSŤ A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
10.1. Vyhlasovateľ počas priebehu tejto súťaže nebude poskytovať alebo zverejňovať informácie o obsahu
návrhov ani navrhovateľom, ani žiadnym iným tretím osobám až do vyhodnotenia návrhov.
10.2. Informácie, ktoré navrhovateľ v návrhu označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak použité bez
predchádzajúceho súhlasu navrhovateľa.
10.3. Vyhlasovateľ sa zaväzuje, že osobné údaje poskytnuté navrhovateľom budú spracovávané a chránené
podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
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11. VÝHRADNÉ PRÁVA VYHLASOVATEĽA
11.1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky podané návrhy.
11.2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže, pričom zmena podmienok súťaže bude
uverejnená rovnakým spôsobom akým boli podmienky súťaže vyhlásené.
11.3. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na podávanie návrhov.
11.4. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať s úspešným navrhovateľom o konkrétnych ustanoveniach
zmluvy predloženej navrhovateľom po oznámení prijatia jeho návrhu.
11.5. Pokiaľ navrhovateľ umiestnený na prvom mieste v poradí odmietne poskytnúť súčinnosť pred uzavretím
zmuvy, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať / uzavrieť zmluvu s navrhovateľom, ktorý sa umiestnil
na druhom mieste v poradí.
11.6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v prípade formálnych nedostatkov, ktoré nemenia obsah návrhu, vyzvať
navrhovateľa na jeho doplnenie.
11.7. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže návrh, ktorý bol podaný po lehote na podávanie
návrhov.
11.8. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo rokovať po otvorení a vyhodnotení návrhov so všetkými navrhovateľmi.
11.9. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo súťaž zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu.
11.10. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu so žiadnym z navrhovateľov.
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II Prílohy
PRÍLOHA 1A OPIS PREDMETU SÚŤAŽE
Predmetom tejto obchodnej verejnej súťaže je zabezpečenie dodávky elektrickej energie vrátane distribúcie v
celkovom objeme 2 800 MWh na obdobie od 00:00 hod. dňa 01.01.2023 do 24:00 hod. 31.12.2023 (t.j. na dobu
12 mesiacov) do odberných miest vyhlasovateľa.
Odberné miesta vyhlasovateľa so špecifickým EIC kódom, do ktorého bude na základe zmluvy s úspešným
navrhovateľom zabezpečovaná združená dodávka elektriny:
1) 24ZZS7074663000R - BIONT, a.s. Karloveská, výrobné priestory
napäťová hladina VN (vysoká napäťová úroveň) - plán spotreby 2 700 MWh/rok.
2) 24ZZS6126154000J - BIONT, a.s. ubytovňa
napäťová úroveň NN (nízka napäťová úroveň) - plán spotreby 100 MWh/rok.
(ďalej spoločne aj ako „obidve odberné miesta vyhlasovateľa“).
Vyhlasovateľ požaduje min. 30% toleranciu odberu na celý objem dodávky elektriny a to v prípade prekročenia
alebo nedočerpania.
Odberový diagram v 15 minútových intervaloch je samostatnou prílohou č. 1 tejto výzvy.
Úspešný navrhovateľ vykoná aj analýzu odberného miesta, ktorej výsledkom budú odporúčania pre
vyhlasovateľa, so zameraním na:
• vhodnú sadzbu (prehodnotenie výhodnosti aktuálne dohodnutej sadzby),
• rezervovanú kapacitu VN (analýza dohodnutej a skutočne využívanej rezervovanej kapacity),
• rezervovanú kapacitu NN (analýza využitia aktuálnej hodnoty hlavného ističa),
• účinník a spätnú dodávku jaloviny (analýza dodržiavania predpísaných hodnôt),
• kvalitu distribúcie (analýza nekvality distribúcie elektriny).

PRÍLOHA 1B SPÔSOB URČENIA CENY
1. Navrhovateľom navrhovaný poplatok navrhovateľa za nákup elektrickej energie formou SPOT musí byť
stanovený v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s ust.
vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. V poplatku navrhovateľa za nákup elektrickej energie formou SPOT musia byť započítané všetky
ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk podľa § 2 a § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov a § 3 vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách
v znení neskorších predpisov.
3. Cena za združenú dodávku elektriny (v EUR bez DPH za 1 MWh) bude stanovená na základe nižšie
uvedeného vzorca:
Cena pre objem nákupu na SPOT =

𝑛
∑𝐴
=1((𝑆𝑃𝑂𝑇ℎ +𝐴 )×𝑄𝑆𝑃ℎ )

∑𝑚
ℎ=1 𝑄𝑆𝑃ℎ

kde:
„n“ je počet hodín v mesiaci „m“ roku „r“
„SPOTh“ je spotová cena za hodinu „h“ (EUR bez DPH / MWh) v obchodnej oblasti SEPS zverejňovaná
informačným
portálom
XMtrade®/ISOT
na:
http://www.okte.sk/sk/kratkodoby-trh/zverejnenieudajov/celkove-vysledky-dt.aspx
V prípade, že pre určitú vyhodnocovanú hodinu nebude informačným portálom XMtrade®/ISOT
zverejnená cena, pre danú vyhodnocovanú hodinu sa namiesto takejto ceny použije priemer hodnôt
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štvrťhodinových cien odchýlky v rámci danej vyhodnocovanej hodiny dodávky, stanovených podľa
pravidiel uvedených v Prevádzkovom poriadku OKTE, a.s..
„QSPh“ je nakúpený objem na SPOT za hodinu „h“ (MWh). Za nakúpený objem sa považuje množstvo
elektriny odobranej vo všetkých odberných miestach vyhlasovateľa pre dodávku elektriny v príslušnej
hodine „h“
„A“ je poplatok navrhovateľa za nákup elektrickej energie formou SPOT = (EUR bez DPH / MWh)
4. Navrhovateľ je povinný zahrnúť do poplatku navrhovateľa za nákup elektrickej energie formou SPOT,
vypočítaného a vyjadreného v EUR bez DPH / MWh, zaokrúhleného na dve (2) desatinné miesta všetky
náklady a poplatky súvisiace s predmetom zákazky v zmysle požiadaviek uvedených v tejto výzve.
5. Navrhovateľ do poplatku navrhovateľa za nákup elektrickej energie formou SPOT, vypočítaného a
vyjadreného v EUR bez DPH / MWh, zaokrúhleného na dve (2) desatinné miesta nezapočíta:
•

cenu za distribučné služby a ostatné tarify fakturované prevádzkovateľom distribučnej sústavy;
cenu za distribučné služby bude úspešný navrhovateľ účtovať vo výške v súlade s platnými
cenovými rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví vzťahujúcimi sa na distribučné
služby poskytované prevádzkovateľom distribučnej sústavy do odberných miest vyhlasovateľa,
cenu za ostatné služby súvisiace s distribúciou elektriny bude úspešný navrhovateľ účtovať podľa
platného cenníka služieb prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Ak dôjde k zmene regulovaných
cien na základe zmeny cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví počas trvania
zmluvy, je úspešný navrhovateľ oprávnený účtovať ceny v súlade s podmienkami príslušného
nového cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví;

•

cenu za prevádzkovanie systému a systémové služby; tieto bude úspešný navrhovateľ účtovať vo
výške v súlade s platnými cenovými rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pre
OKTE, a.s.;

•

poplatok za odvod do Národného jadrového fondu; tento bude úspešný navrhovateľ účtovať vo
výške podľa nariadenia vlády č. 21/2019 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška ročného odvodu
určeného na úhradu historického dlhu z dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny
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a podrobnosti o spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond, jeho použití a o spôsobe a lehotách
jeho úhrady v znení neskorších predpisov;
•

daň z pridanej hodnoty; túto bude úspešný navrhovateľ účtovať vo výške podľa platných právnych
predpisov v čase dodania elektriny;

•

spotrebnú daň; túto bude úspešný navrhovateľ účtovať vo výške podľa platných právnych predpisov
v čase dodania elektriny.

6. Poplatok navrhovateľa za nákup elektrickej energie formou SPOT musí byť vypočítaný a vyjadrený v EUR
bez DPH / MWh, zaokrúhlený na dve (2) desatinné miesta.
7. Poplatok navrhovateľa za nákup elektrickej energie formou SPOT, vypočítaný a vyjadrený v EUR bez DPH
/ MWh, zaokrúhlený na dve (2) desatinné miesta navrhovateľ uvedie do príslušného formulára „Návrh na
plnenie kritérií“, ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto výzvy..

PRÍLOHA 1C KRITÉRIA NA HODNOTENIE NÁVRHOV A SPÔSOB ICH UPLATNENIA
1. Jediným kritériom na vyhodnotenie návrhov je najnižšia cena, t.j. najnižší poplatok navrhovateľa za nákup
elektrickej energie formou SPOT, vypočítaný a vyjadrený v EUR bez DPH / MWh, zaokrúhlený na dve (2)
desatinné miesta.
Cena za združenú dodávku elektriny (v EUR bez DPH za 1 MWh) bude stanovená na základe nižšie
uvedeného vzorca:
Cena pre objem nákupu na SPOT =

𝑛
∑𝐴
=1((𝑆𝑃𝑂𝑇ℎ +𝐴 )×𝑄𝑆𝑃ℎ )

∑𝑚
ℎ=1 𝑄𝑆𝑃ℎ

kde:
„n“ je počet hodín v mesiaci „m“ roku „r“
„SPOTh“ je spotová cena za hodinu „h“ (EUR bez DPH / MWh) v obchodnej oblasti SEPS zverejňovaná
informačným
portálom
XMtrade®/ISOT
na:
http://www.okte.sk/sk/kratkodoby-trh/zverejnenieudajov/celkove-vysledky-dt.aspx
V prípade, že pre určitú vyhodnocovanú hodinu nebude informačným portálom XMtrade®/ISOT
zverejnená cena, pre danú vyhodnocovanú hodinu sa namiesto takejto ceny použije priemer hodnôt
štvrťhodinových cien odchýlky v rámci danej vyhodnocovanej hodiny dodávky, stanovených podľa
pravidiel uvedených v Prevádzkovom poriadku OKTE, a.s..
„QSPh“ je nakúpený objem na SPOT za hodinu „h“ (MWh). Za nakúpený objem sa považuje množstvo
elektriny odobranej vo všetkých odberných miestach vyhlasovateľa pre dodávku elektriny v príslušnej
hodine „h“
„A“ je poplatok navrhovateľa za nákup elektrickej energie formou SPOT = (EUR bez DPH / MWh)
2. Navrhovateľ je povinný zahrnúť do poplatku navrhovateľa za nákup elektrickej energie formou SPOT,
vypočítaného a vyjadreného v EUR bez DPH / MWh, zaokrúhleného na dve (2) desatinné miesta všetky
náklady a poplatky súvisiace s predmetom zákazky v zmysle požiadaviek uvedených v tejto výzve.
Navrhovateľ do poplatku navrhovateľa za nákup elektrickej energie formou SPOT, vypočítaného a
vyjadreného v EUR bez DPH / MWh, zaokrúhleného na dve (2) desatinné miesta nezapočíta:
•

cenu za distribučné služby a ostatné tarify fakturované prevádzkovateľom distribučnej sústavy;
cenu za distribučné služby bude úspešný navrhovateľ účtovať vo výške v súlade s platnými
cenovými rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví vzťahujúcimi sa na distribučné
služby poskytované prevádzkovateľom distribučnej sústavy do odberných miest vyhlasovateľa,
cenu za ostatné služby súvisiace s distribúciou elektriny bude úspešný navrhovateľ účtovať podľa
platného cenníka služieb prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Ak dôjde k zmene regulovaných
cien na základe zmeny cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví počas trvania
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zmluvy, je úspešný navrhovateľ oprávnený účtovať ceny v súlade s podmienkami príslušného
nového cenového rozhodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví;
•

cenu za prevádzkovanie systému a systémové služby; tieto bude úspešný navrhovateľ účtovať vo
výške v súlade s platnými cenovými rozhodnutiami Úradu pre reguláciu sieťových odvetví pre
OKTE, a.s.;

•

poplatok za odvod do Národného jadrového fondu; tento bude úspešný navrhovateľ účtovať vo
výške podľa nariadenia vlády č. 21/2019 Z.z., ktorým sa ustanovuje výška ročného odvodu
určeného na úhradu historického dlhu z dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny
a podrobnosti o spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond, jeho použití a o spôsobe a lehotách
jeho úhrady v znení neskorších predpisov;

•

daň z pridanej hodnoty; túto bude úspešný navrhovateľ účtovať vo výške podľa platných právnych
predpisov v čase dodania elektriny;

•

spotrebnú daň; túto bude úspešný navrhovateľ účtovať vo výške podľa platných právnych predpisov
v čase dodania elektriny.

3. Poplatok navrhovateľa za nákup elektrickej energie formou SPOT, vypočítaný a vyjadrený v EUR bez DPH
/ MWh, zaokrúhlený na dve (2) desatinné miesta navrhovateľ uvedie do príslušného formulára „Návrh na
plnenie kritérií“, ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto výzvy..
4. Úspešný bude ten navrhovateľ, ktorý ponúkne najnižší poplatok navrhovateľa za nákup elektrickej energie
formou SPOT, vypočítaný a vyjadrený v EUR bez DPH / MWh, zaokrúhlený na dve (2) desatinné miesta.
Poradie ostatných navrhovateľov sa zostaví podľa výšky poplatku navrhovateľa za nákup elektrickej energie
formou SPOT, vypočítaného a vyjadreného v EUR bez DPH / MWh, zaokrúhleného na dve (2) desatinné
miesta vzostupne od 2 po x, kde x je počet navrhovateľov.
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PRÍLOHA 2 PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY
Návrh zmluvy predložený navrhovateľom musí zohľadňovať všetky nižšie uvedené náležitosti. Je na
zodpovednosti navrhovateľa, aby bol návrh zmluvy vypracovaný tak, aby ustanovenia zmluvy reflektovali všetky
nižšie uvedené požiadavky. O zmluvných podmienkach bude vyhlasovateľ s víťazným navrhovateľom rokovať
pred podpisom zmluvy.
Ekvivalentným pojmom pre úspešného navrhovateľa je pre účely zmluvy použitý pojem „dodávateľ“.
Ekvivalentným pojmom pre vyhlasovateľa je pre účely zmluvy použitý pojem „odberateľ“.
Predmet zmluvy
Predmet zmluvy musí byť v zmluve definovaný v súlade s Prílohou č. 1A Opis predmetu zákazky tejto výzvy.
Platobné podmienky
Fakturačným obdobím pre odberné miesta navrhovateľa je kalendárny mesiac.
Po skončení fakturačného obdobia bude úspešný navrhovateľ vystavovať faktúry za každé odberné miesto
vyhlasovateľa zvlášť.
Lehota splatnosti faktúr je 14 dní odo dňa doručenia faktúry do sídla vyhlasovateľa, ak nie je v platobných
podmienkach uvedené inak. Zmluvné strany sa dohodli, že Odberateľ uhradí Dodávateľovi za združenú dodávku
(dodávka a distribúcia) elektriny zálohové platby. Zálohové platby budú vo výške xx % z predpokladanej
mesačnej hodnoty odberu elektriny, a to so splatnosťou k 15. dňu príslušného mesiaca dodávky.
Sankcie a zmluvné pokuty musia byť nastavené rovnakým spôsobom pre obe zmluvné strany tak, aby nedošlo
k zjavnému znevýhodňovaniu niektorej zmluvnej strany.
Povinnosti zmluvných strán
Dodávateľ sa zaväzuje prevziať za Odberateľa zodpovednosť za odchýlku za obidve odberné miesta u
zúčtovateľa odchýlok, spoločnosti OKTE, a.s., so sídlom Mlynské nivy 59/A, 821 09 Bratislava, Slovenská
republika, IČO: 45 687 862, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.
5087/B (ďalej len „Zúčtovateľ“).
Dodávateľ bude v prípade úspešnosti návrhu poskytovať vyhlasovateľovi služby elektronickej komunikácie
(web-servis) v rozsahu minimálne na sledovanie a kontrolu odberných miest, históriu spotreby, zobrazovanie
faktúr, zobrazovanie platieb.
V prípade, že počas platnosti tejto Zmluvy príde k zmene Zúčtovateľa, sa zmluvné strany dohodli, že Dodávateľ
je povinný oznámiť Odberateľovi nového Zúčtovateľa, u ktorého Dodávateľ prevezme zodpovednosť za
odchýlku za všetky OM, v lehote do 3 (troch) dní od nadobudnutia platnosti zmluvy o prevzatí zodpovednosti za
odchýlku, uzavretej medzi Dodávateľom a novým Zúčtovateľom.
Dodávateľ musí mať uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlok, vysporiadaní tarify za prevádzkovanie systému
(ďalej len „TPS“) a tarify za systémové služby (ďalej len „TSS“) so Zúčtovateľom.
Ak bude mať Dodávateľ vedomosť o skutočnosti, že nebude v budúcnosti schopný plniť záväzky a povinnosti,
vyplývajúce mu zo zmluvy, je povinný oznámiť túto skutočnosť Odberateľovi najneskôr 40 (štyridsať) dní pred
predpokladanou stratou schopnosti plniť tieto záväzky a povinnosti. V prípade nesplnenia oznamovacej
povinnosti Dodávateľa podľa predchádzajúcej vety, má Odberateľ voči Dodávateľovi právo uplatniť si nárok na
zaplatenie zmluvnej pokuty a tiež nárok na náhradu škody v plnom rozsahu.
Dodávateľ nebude oprávnený fakturovať Odberateľovi akékoľvek ďalšie poplatky súvisiace s dodávkou elektriny
(s výnimkou regulovaných poplatkov).
Dodávateľ je oprávnený uplatniť si u Odberateľa nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,035 % z
dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania s úhradou faktúry, vystavenej podľa tejto Zmluvy. Dodávateľ sa
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zaväzuje, že neuplatní žiadne iné sankcie voči Odberateľovi v prípade omeškania Odberateľa podľa
predchádzajúcej vety.

PRÍLOHA 3 ČESTNÉ VYHLÁSENIA

Obchodné meno navrhovateľa: Vyplní navrhovateľ
sídlo/miesto podnikania: Vyplní navrhovateľ
IČO: Vyplní navrhovateľ

Čestné vyhlásenie
k podmienkam súťaže
1.

Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami obchodnej verejnej súťaže na predmet súťaže „Dodávka
elektrickej energie na rok 2023“, ktoré určil vyhlasovateľ vo výzve.

2.

Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v návrhu sú pravdivé a úplné.

3.

Vyhlasujeme, že podávame iba jeden návrh a súčasne nie sme členom skupiny navrhovateľov, ktorá
podáva návrh ani nebudeme vystupovať ako subdodávateľ iného navrhovateľa, ktorý podáva návrh.

Vyplní navrhovateľ
V......................... dňa...............

................................................
meno a priezvisko, funkcia
podpis1

Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou navrhovateľa, t.j. jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu
alebo iným zástupcom navrhovateľa, ktorý je oprávnený konať v mene navrhovateľa v obchodných záväzkových vzťahoch.
1
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Obchodné meno navrhovateľa: Vyplní navrhovateľ
sídlo/miesto podnikania: Vyplní navrhovateľ
IČO: Vyplní navrhovateľ
Čestné vyhlásenie o splnení podmienok účasti, týkajúcich sa osobného postavenia navrhovateľa
Navrhovateľ vyhlasuje, že:
•

nebol (ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista)
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych
spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a
podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej
skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi,
trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie,

•

nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu
pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu,

•

nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov
v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu,

•

nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu
zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,

•

je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu.

Navrhovateľ ďalej vyhlasuje, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Navrhovateľ
si je vedomý právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností, uvedených v tomto
vyhlásení, podľa podmienok súťaže (vylúčenie zo súťaže, prepadnutie zábezpeky), vrátane zodpovednosti za
škodu spôsobenú vyhlasovateľovi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej
republike.
Vyplní navrhovateľ
V......................... dňa...............

..............................................
meno a priezvisko, funkcia
podpis1

Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou navrhovateľa, t.j. jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu
alebo iným zástupcom navrhovateľa, ktorý je oprávnený konať v mene navrhovateľa v obchodných záväzkových vzťahoch.
1
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Obchodné meno navrhovateľa: Vyplní navrhovateľ
sídlo/miesto podnikania: Vyplní navrhovateľ
IČO: Vyplní navrhovateľ

Súhlas so spracúvaním osobných údajov
udelený v zmysle čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ,,Nariadenie“)
a v zmysle § 13 ods.1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len ,,zákon č. 18/2018 Z.z.“)

Podpísaná/ podpísaný .......................... (meno, priezvisko dotknutej osoby) (ďalej len ,,dotknutá osoba“)
udeľujem týmto výslovný, bezvýhradný a slobodný súhlas vyhlasovateľovi
BIONT, a.s., so sídlom Karloveská 63, 842 29 Bratislava, IČO: 35 917 571, (ďalej len „,vyhlasovateľ“) so
spracúvaním osobných údajov uvedených v dokumentoch/dokladoch, ktoré tvoria obsah návrhu na predmet
zákazky: „Dodávka elektrickej energie na rok 2023“ za účelom vyhodnotenia podaného návrhu, a to po dobu
trvania účelu ich spracúvania. Berieme na vedomie, že Vyhlasovateľ bude uchovávať dokumenty/doklady, ktoré
boli predložené navrhovateľom v tejto obchodnej verejnej súťaži po dobu 5 rokov odo dňa odoslania oznámenia
o výsledku obchodnej verejnej súťaže.

Vyplní navrhovateľ
V......................... dňa...............

..............................................
meno a priezvisko, funkcia
podpis1

Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou navrhovateľa, t.j. jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu
alebo iným zástupcom navrhovateľa, ktorý je oprávnený konať v mene navrhovateľa v obchodných záväzkových vzťahoch.
1
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Obchodné meno navrhovateľa: Vyplní navrhovateľ
sídlo/miesto podnikania: Vyplní navrhovateľ
IČO: Vyplní navrhovateľ

Čestné vyhlásenie o vytvorení skupiny navrhovateľov*
1.

Podpísaní zástupcovia navrhovateľov uvedených v tomto vyhlásení týmto vyhlasujeme, že za účelom
predloženia návrhu v súťaži „Dodávka elektrickej energie na rok 2023“ sme vytvorili skupinu
navrhovateľov a podávame spoločný návrh. Skupina pozostáva z nasledovných samostatných
právnych subjektov:
Vyplní navrhovateľ
Vyplní navrhovateľ
Vyplní navrhovateľ

2.

V prípade, že náš spoločný návrh bude úspešný a bude vyhlasovateľom prijatý, súhlasíme, aby zmluva
bola uzatvorená medzi vyhlasovateľom a splnomocneným zástupcom skupiny navrhovateľom, ktorým je
Vyplní navrhovateľ.

3.

Zároveň vyhlasujeme, že všetky skutočnosti uvedené v tomto vyhlásení sú pravdivé a úplné. Sme si
vedomí právnych následkov uvedenia nepravdivých alebo neúplných skutočností uvedených v tomto
vyhlásení podľa podmienok súťaže (vylúčenie zo súťaže), vrátane zodpovednosti za škodu spôsobenú
vyhlasovateľovi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

Vyplní navrhovateľ
V......................... dňa...............

Obchodné meno
Sídlo/miesto podnikania
................................................
IČO:

meno a priezvisko, funkcia
podpis1

Obchodné meno
Sídlo/miesto podnikania
IČO:

................................................
meno a priezvisko, funkcia
podpis

Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou navrhovateľa, t.j. jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu
alebo iným zástupcom navrhovateľa, ktorý je oprávnený konať v mene navrhovateľa v obchodných záväzkových vzťahoch
*Ak nevytvárate skupinu navrhovateľov, tento doklad nepredkladáte.
1
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Plná moc pre jedného z členov skupiny dodávateľov

Splnomocniteľ
Obchodné meno

Vyplní navrhovateľ

Sídlo/miesto podnikania Vyplní navrhovateľ
Zastúpený Vyplní navrhovateľ
IČO: Vyplní navrhovateľ
DIČ: Vyplní navrhovateľ
Zápis: Vyplní navrhovateľ
(ďalej aj ako: Splnomocniteľ ) ako člen skupiny dodávateľov

Splnomocnencovi:
Obchodné meno Vyplní navrhovateľ
Sídlo/miesto podnikania Vyplní navrhovateľ
Zastúpený Vyplní navrhovateľ
IČO: Vyplní navrhovateľ
DIČ: Vyplní navrhovateľ
Zápis: (ďalej ako „Splnomocnenec“) člen skupiny dodávateľov,

Aby Splnomocnenec zastupoval Splnomocniteľov v celom rozsahu a vykonával v ich mene všetky právne
úkony a to v rámci súťaže na obstaranie zákazky „Dodávka elektrickej energie na rok 2023“ vyhlásenej
vyhlasovateľom BIONT a.s. Karloveská 63, 842 29 Bratislava, zaslaním Výzvy na predloženie ponúk,
vrátane:
•
•
•
•
•
•

Prijímania pokynov za všetkých členov skupiny dodávateľov,
Konania v mene všetkých členov skupiny dodávateľov,
Zastupovania Splnomocniteľov voči Vyhlasovateľovi v ústnom a písomnom styku, vrátane
doručovania a prijímania všetkých písomností v mene členov skupiny dodávateľov,
Podpísania a podania spoločnej ponuky do súťaže, vrátane vykonania všetkých nutných a potrebných
úkonov, ktoré súvisia s prípravou, spracovaním a podaním ponuky do súťaže,
Zastupovania v právnych úkonoch týkajúcich sa uzatvorenia zmluvy s vyhlasovateľov a jej podpisu,
plnenia zmluvy s vyhlasovateľov a z tejto zmluvy vyplývajúcich právnych vzťahov,
A všetky ďalšie právne úkony súvisiace s účasťou v súťaži.

Úkony splnomocnenca za skupinu dodávateľov budú voči Vyhlasovateľovi záväzné.

Obchodná verejná súťaž na predmet zákazky:
Dodávka elektrickej energie

V ......................, dňa............
Plnomocenstvo udeľuje:

................................................
meno a priezvisko, funkcia
podpis1

V ......................, dňa

............

Plnomocenstvo prijíma:

................................................
meno a priezvisko, funkcia
podpis1

Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou navrhovateľa, t.j. jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu
alebo iným zástupcom navrhovateľa, ktorý je oprávnený konať v mene navrhovateľa v obchodných záväzkových vzťahoch
*Ak nevytvárate skupinu navrhovateľov, tento doklad nepredkladáte.
1
Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou navrhovateľa, t.j. jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu
alebo iným zástupcom navrhovateľa, ktorý je oprávnený konať v mene navrhovateľa v obchodných záväzkových vzťahoch
*Ak nevytvárate skupinu navrhovateľov, tento doklad nepredkladáte.
1
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Obchodné meno navrhovateľa: Vyplní navrhovateľ
sídlo/miesto podnikania: Vyplní navrhovateľ
IČO: Vyplní navrhovateľ

Čestné vyhlásenie o zmluve o zúčtovaní odchýlky
Dolu podpísaný zástupca navrhovateľa týmto čestne vyhlasujem, že naša spoločnosť je subjektom zúčtovania
odchýlky účastníka trhu v zmysle ust. zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a má uzatvorenú zmluvu o zúčtovaní odchýlky so zúčtovateľom: OKTE,
a.s., IČO: 45 687 862.

Vyplní navrhovateľ
V......................... dňa...............

..............................................
meno a priezvisko, funkcia
podpis1

Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou navrhovateľa, t.j. jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu
alebo iným zástupcom navrhovateľa, ktorý je oprávnený konať v mene navrhovateľa v obchodných záväzkových vzťahoch.
1
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Obchodné meno navrhovateľa: Vyplní navrhovateľ
sídlo/miesto podnikania: Vyplní navrhovateľ
IČO: Vyplní navrhovateľ

Čestné vyhlásenie o rámcovej zmluve
s prevádzkovateľom distribučnej siete

Dolu podpísaný zástupca navrhovateľa týmto čestne vyhlasujem, že naša spoločnosť má uzavretú rámcovú
zmluvu o distribúcii a prístupe do distribučnej sústavy s prevádzkovateľom distribučnej siete: Západoslovenská
distribučná, a.s., IČO: 36 361 518.

Vyplní navrhovateľ
V......................... dňa...............

..............................................
meno a priezvisko, funkcia
podpis1

Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou navrhovateľa, t.j. jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu
alebo iným zástupcom navrhovateľa, ktorý je oprávnený konať v mene navrhovateľa v obchodných záväzkových vzťahoch.
1
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PRÍLOHA 4 NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Vyplní navrhovateľ
Obchodné meno navrhovateľa:

Kontaktná osoba navrhovateľa:

Sídlo a miesto podnikania:

Meno:

IČO:

Tel. č.:

IČ DPH:
IBAN:
Platca DPH:
ÁNO – NIE (nehodiace sa preškrtnúť)

Názov položky

Dodávka elektrickej energie

Merná
jednotka

Najnižší navrhovaný poplatok
navrhovateľa
za
nákup
elektrickej energie formou SPOT

EUR bez
DPH/MWh

Cenu uveďte zaokrúhlenú na 2
desatinné miesta

K navrhovanej cene bude pripočítaná spotrebná daň v súlade so zákonom č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny,
uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení
neskorších predpisov vo výške sadzby platnej v čase plnenia zmluvy.

Vyplní navrhovateľ
V ................................. dňa ................................
.........................................................................
meno a priezvisko, funkcia
podpis1

Čestné vyhlásenie musí byť podpísané oprávnenou osobou navrhovateľa, t.j. jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu
alebo iným zástupcom navrhovateľa, ktorý je oprávnený konať v mene navrhovateľa v obchodných záväzkových vzťahoch
1

Obchodná verejná súťaž na predmet zákazky:
Dodávka elektrickej energie

PRÍLOHA 5 ZOZNAM ZÁKAZIEK (REFERENCIÍ) ROVNAKÉHO ALEBO OBDOBNÉHO
CHARAKTERU AKO PREDMET ZÁKAZKY
Identifikáciu
odberateľa
(obchodné meno
a adresa)

Názov a stručný
opis
predmetu
zákazky

V ........................., dňa ...............

Množstvo
dodanej
elektrickej
energie
MWh

v

Zmluvná cena
a skutočne
vyfakturovaná
cena zákazky
v Eur
bez
DPH

Lehota
dodávania
elektrickej
energie

Meno, funkcia
a kontakt na
osobu
odberateľa
(slúži len na
účely
overenia)

.............................................................
meno a priezvisko, funkcia
podpis1

1

Doklad musí byť podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom uchádzača, ktorý je
oprávnený konať v mene uchádzača v obchodných záväzkových vzťahoch.

