podzemné uskladňovanie zemného plynu
ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

Žiadosť o prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu
pre Súťaž MVP/1/2019
(Táto Žiadosť musí byť vyplnená čitateľne a paličkovým písmom. Vypĺňajte len biele polia v Žiadosti.
Zvolené možnosti
zaškrtnite symbolom "x". Vypĺňajte elektronicky, pokiaľ je to možné.)

1. Časť
1.1)

Obchodné meno Žiadateľa

1.2)

Typ a počet Balíčkov služieb (definícia Balíčka služieb
„BS“ v zmysle Súťažných podmienok)

STANDARD 110
Minimálny požadovaný počet BS

1.3)

Účel využitia Uskladňovacej kapacity

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

BS

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

BS

A) bezpečnosť dodávok plynu a vyvažovanie siete
B) bezpečnosť a spoľahlivosť zásobníka
C) iný účel (ostatné)

1.4)

Vstupno-výstupný (odovzdávaco-preberací) bod:
Bod dodania plynu (vstupný bod)

Bod spätného odovzdania plynu (výstupný bod)

Vstupný (odovzdávaco-preberací) bod Prepravná sieť
Slovenskej republiky
(eustream, a.s.)

Výstupný (odovzdávaco-preberací) bod Prepravná sieť
Slovenskej republiky
(eustream, a.s.)
Výstupný (odovzdávaco-preberací) bod Distribučná sieť
Slovenskej republiky
(SPP - distribúcia, a.s.)

Vstupný (odovzdávaco-preberací) bod Virtuálny obchodný
bod Rakúsko
(Gas Connect Austria GmbH)

1.5)

Výstupný (odovzdávaco-preberací) bod Virtuálny obchodný bod
Rakúsko
(Gas Connect Austria GmbH)

Prehlásenie o predpokladanom colnom štatúte
uskladňovaného plynu

Štatút tovaru Európskeho spoločenstva

Štatút tovaru iný ako tovar Európskeho spoločenstva

1.6)
1.7)

Obdobie uskladňovania
Navrhovaná ročná jednotková cena za Uskladňovaciu
kapacitu bez DPH v cenovej úrovni roka 2020/2021
Poznámka:
1. V prípadnom 2. kole je možné iba navýšenie
navrhovanej jednotkovej ceny.
2. Hodnotu zaokrúhlite maximálne na dve desatinné
miesta.

Začiatok:
1. kolo

2. kolo
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......................

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

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

Koniec:

1.4. 2021

EUR/MWh/zmluvné obdobie

EUR/MWh/zmluvné obdobie

podzemné uskladňovanie zemného plynu
ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001

2. Časť
Vyhlásenia Žiadateľa
2.1)

Žiadateľ týmto potvrdzuje, že sa oboznámil s Prevádzkovým poriadkom, Technickými podmienkami, Súťažnými
podmienkami a Cenníkom a svojim podpisom potvrdzuje akceptáciu ich obsahu ako základných a záväzných rámcových
podmienok pre uzatvorenie Zmluvy o skladovaní plynu so spoločnosťou POZAGAS a.s.

2.2)

Žiadateľ týmto výslovne súhlasí, že navrhovaná jednotková cena podľa bodu 1.7 tejto Žiadosti je záväzná aj pre redukovaný
objem pridelenej Uskladňovacej kapacity spoločnosťou POZAGAS a.s.

2.3)

Žiadateľ týmto vyhlasuje, že všetky údaje a dokumenty, ktoré poskytol spoločnosti POZAGAS a.s. v tejto Žiadosti 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.

2.4)

Žiadateľ berie na vedomie, že nevyplnenie tejto Žiadosti podľa pokynov uvedených v tejto Žiadosti alebo podľa pokynov
zverejnených spoločnosťou POZAGAS a.s. môže spôsobiť, že Žiadosť bude zamietnutá.
Žiadateľ týmto vyhlasuje, že nie je v likvidácii ani nebolo voči nemu začaté ani nie je voči nemu vedené konkurzné alebo
reštrukturalizačné konanie ani iné obdobné konanie podľa príslušnej národnej jurisdikcie a že voči nemu nebol zamietnutý
návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

2.5)

2.6)

Žiadateľ týmto vyhlasuje, že v prípade pridelenia Uskladňovacej kapacity na základe tejto Žiadosti uzatvorí so
spoločnosťou POZAGAS a.s. Zmluvu o skladovaní plynu v lehote podľa článku 11 Prevádzkového poriadku.

2.7)

Komentár

Žiadateľ vyhlasuje, že Žiadosť je platná aj v prípade, že špecifická požiadavka na využívanie Uskladňovacej
kapacity nebude akceptovaná.
Za Žiadateľa:
Podpis Žiadateľa alebo jeho
oprávneného zástupcu:
Osoba podpisujúca Žiadosť 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:
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