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Formulár pre predloženie záväznej cenovej ponuky v rámci obchodnej verejnej súťaže  

„Dodávka plynu na prevádzkové účely 2020/2021“ 

(ďalej len „Formulár“) 
 

(Tento Formulár musí byť vyplnený čitateľne a paličkovým písmom alebo elektronicky. 

Vypĺňajte len biele polia vo Formulári. Zvolené možnosti  zaškrtnite predvoleným symbolom "x".) 

1. Časť  

1.1) Obchodné meno Navrhovateľa  

1.2) Bod dodania Plynu 

 A 
Zásobník (Zákazník spoločnosti POZAGAS) – prevod Plynu 

zo zásob Zákazníka 

 B 
Vstupno-výstupný (ododvzdávaco-preberací) bod Prepravná 

sieť Slovenskej republiky – fyzická dodávka Plynu 

 C 
Vstupno-výstupný (ododvzdávaco-preberací) bod Virtuálny  

obchodný bod Rakúsko – fyzická dodávka Plynu 

 D 
Prepojený zásobník NAFTA – prevod Plynu zo zásobníka  

NAFTA 

1.3) Zmluvné množstvo [Bude upresnené spoločnosťou POZAGAS pre danú Súťaž] 

1.4) 
Podmienky pre fyzickú dodávku Plynu (pre body 

dodania Plynu B a C   
[Bude upresnené spoločnosťou POZAGAS pre danú Súťaž]                                                                                                              

1.5) 

Termín dodania Plynu (v prípade zvolenia bodu 

dodania Plynu A alebo D sa uvedie ako začiatok 

a koniec Termínu dodania rovnaký deň) 

Začiatok: .....................................  Koniec: .................................. 

1.6) Navrhovaná jednotková cena Plynu  
 

 ...........................  EUR/MWh  

  

2. Časť   

Vyhlásenia Navrhovateľa 
  

2.1)  

 

Navrhovateľ týmto potvrdzuje, že sa oboznámil s Podmienkami súťaže, Prevádzkovým poriadkom a Technickými 

podmienkami Vyhlasovateľa a svojim podpisom potvrdzuje akceptáciu ich obsahu ako základných a záväzných rámcových 

podmienok pre prípad uzatvorenia Zmluvy o nákupe plynu s Vyhlasovateľom. 
  

2.2) Navrhovateľ týmto vyhlasuje, že všetky údaje, ktoré poskytol Vyhlasovateľovi v tomto Formulári sú pravdivé, úplné 

a správne, a že v prípade, že tomu tak nie je, bude znášať všetky právne následky a zodpovednosť za škodu s tým spojenú. 
 

2.3) 

 

Navrhovateľ berie na vedomie, že nevyplnenie tohto Formulára podľa pokynov uvedených v tomto Formulári alebo podľa 

pokynov zverejnených Vyhlasovateľom môže spôsobiť, že Formulár nebude zahrnutý do vyhodnocovania. 

Navrhovateľ týmto potvrdzuje, že v prípade akceptácie Súťažného návrhu obsiahnutého v tomto Formulári dodá Plyn 

s colným štatútom „tovar EÚ“. 
 

2.4) 

2.5) Navrhovateľ týmto vyhlasuje, že v prípade akceptácie Súťažného návrhu obsiahnutého v tomto Formulári Vyhlasovateľom 

uzatvorí s Vyhlasovateľom Zmluvu o nákupe plynu v zmysle Podmienok súťaže. 

   

Za Navrhovateľa: 

               

Podpis Navrhovateľa alebo jeho 

oprávneného zástupcu: 

    

  

   
 

Osoba podpisujúca Formulár týmto vyhlasuje, že je na tento úkon oprávnená a že v prípade, ak tomu tak nie je, bude znášať všetky 

právne následky a zodpovednosť za škodu s tým spojenú.  

   

Meno a priezvisko:        

                  

Pozícia:        

                  

V (miesto), dňa:         

                  

 


