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Obchodné verejné súťaže 

(Rámcové podmienky súťaží) 

 
Vyhlasované v súlade s ust. § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
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1. Vyhlasovateľ  

 

POZAGAS a.s.  

Malé námestie 1 

901 01 Malacky 

Slovenská republika 

IČO: 31 435 688 

IČ DPH: SK 2020357372 

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka 1271/B.  

 

(ďalej tiež len „Vyhlasovateľ“) 

 

2. Úvodné ustanovenia, predmet a rozsah obchodných verejných súťaží  

 

2.1 Všetky pojmy začínajúce veľkým začiatočným písmenom uvedené v texte týchto Rámcových 

podmienok súťaží (ďalej len „Podmienky súťaže“) majú význam, aký im je priradený 

v Prevádzkovom poriadku spoločnosti POZAGAS a.s., pokiaľ nie je v týchto Podmienkach súťaže 

definované inak. 

 

2.2 Tieto Podmienky súťaže sa aplikujú na jednotlivé obchodné verejné súťaže (ďalej tiež len „Súťaže“ 

alebo jednotlivo „Súťaž“) vyhlásené Vyhlasovateľom v súlade s týmito Podmienkami súťaže, 

predmetom ktorých je dodávka plynu na prevádzkové účely (ďalej len „Plyn“) pre obdobie rokov 

2022 a 2023. 

 

3. Registrácia Navrhovateľov  

 

3.1 Všetci Navrhovatelia sú, za účelom ich registrácie pre účasť v jednotlivých Súťažiach, povinní 

doručiť Vyhlasovateľovi na e-mailovú adresu gas@pozagas.sk nasledovné dokumenty: 

 

i. vyplnený Registračný formulár zverejnený na www.pozagas.sk v zložke „Dodávka plynu na 

prevádzkové účely 2022/2023“, 

ii. originál, resp. notársky overenú kópiu výpisu z obchodného registra, živnostenského listu alebo 

iného obdobného dokladu potvrdzujúceho predmet podnikania Navrhovateľa nie staršieho ako 

30 dní. V prípade, že podľa príslušnej národnej jurisdikcie Navrhovateľ nie je povinný byť 

zapísaný v žiadnom registri podnikateľov, predloží čestné prehlásenie potvrdzujúce takúto 

skutočnosť. 

 

3.2 Navrhovateľ sa môže registrovať od momentu zverejnenia týchto Podmienok súťaže, pričom jeho 

registrácia je platná pre všetky Súťaže vyhlásené Vyhlasovateľom v súlade s týmito Podmienkami 

súťaže. Pre účasť Navrhovateľa v Súťaži, je potrebná jeho registrácia najneskôr 24 hodín pred 

ukončením lehoty na predloženie Cenovej ponuky v rámci danej Súťaže, tak ako je definované 

v článku 6 týchto Podmienok súťaže.  

 

3.3 Vyhlasovateľ bude, na základe požiadavky Navrhovateľa, akceptovať pre účely registrácie aj 

dokumenty, ktoré boli predložené v rámci predchádzajúcich obchodných verejných súťaží na 

dodávku plynu a/alebo súťaží na pridelenie uskladňovacej kapacity, vyhlásených Vyhlasovateľom v 

minulosti, pokiaľ v žiadnom z údajov neprišlo od času ich predloženia Vyhlasovateľovi k zmene. O 

požiadavke Navrhovateľa na akceptáciu už skôr predložených dokumentov je tento povinný písomne 

informovať Vyhlasovateľa čestným prehlásením o nezmenení údajov v skôr predložených 

dokumentoch v termíne podľa predchádzajúceho odstavca. 
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4. Body dodania Plynu 

 

A) Zásobník (Zákazník spoločnosti POZAGAS) – prevod z účtu uskladneného Plynu 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 

 

Pri voľbe bodov dodania Plynu B) a C) bude fyzická dodávka možná pri rešpektovaní Technických 

podmienok Vyhlasovateľa.  

 

5. Vyhlásenie Súťaže(í)  

  

5.1 Súťaž bude vyhlásená formou zverejnenia výzvy na predkladanie cenových ponúk (ďalej len 

„Výzva“) na www.pozagas.sk. Vyhlasovateľ zároveň zašle písomný oznam o zverejnení Výzvy e-

mailom všetkým už registrovaným Navrhovateľom na kontaktné e-mailové adresy uvedené v 

Registračnom formulári.  

 

Výzva bude obsahovať spravidla nasledovné informácie: 

  

i. množstvo obstarávaného Plynu v MWh,  

ii. lehotu pre predkladanie cenových ponúk, 

iii. obdobie pre dodávku Plynu, 

iv. štruktúrovanie fyzickej dodávky Plynu (pre body dodania Plynu B) a C) v zmysle článku 4 

týchto Podmienok súťaže). 

 

6. Predloženie záväznej cenovej ponuky pre danú Súťaž 

 

6.1 Navrhovateľ predkladá záväznú cenovú ponuku v podobe Formulára pre predloženie záväznej 

cenovej ponuky, ktorý je zverejnený na www.pozagas.sk v zložke „Dodávka plynu na prevádzkové 

účely 2022/2023“ (ďalej tiež len „Cenová ponuka“).  

 

Navrhovateľ vo svojej Cenovej ponuke uvedie: 

 

i. jednotkovú cenu Plynu v tvare EUR/MWh zaokrúhlenú na maximálne štyri (4) desatinné 

miesta podľa ním zvoleného bodu dodania Plynu (článok 4 týchto Podmienok súťaže), ktorá 

bude zahŕňať všetky prepravné, distribučné alebo iné súvisiace náklady Navrhovateľa vrátane 

jeho obchodnej marže; celková cena za dodávku Plynu bude určená vynásobením jednotkovej 

ceny Plynu množstvom dodávaného Plynu, 

ii. bod dodania Plynu podľa článku 4 týchto Podmienok súťaže, 

iii. termín dodania Plynu v zmysle špecifikácie danej Súťaže.  

 

6.2 Navrhovateľ zašle podpísanú Cenovú ponuku vo forme elektronickej prílohy k e-mailu odoslanému 

z domény Navrhovateľa na adresu gas@pozagas.sk.  
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6.3 V rámci Súťaže, zverejnenej Výzvou, je Navrhovateľ oprávnený podať jednu (1) Cenovú ponuku pre 

každý bod dodania Plynu v zmysle článku 4 týchto Podmienok súťaže bez možnosti ich 

kombinovania. V prípade voľby viacerých bodov dodania Plynu použije Navrhovateľ vždy jednu (1) 

Cenovú ponuku samostatne.  

 

6.4 Predloženie Cenovej ponuky spolu s registráciou podľa článku 3 týchto Podmienok súťaže 

predstavuje úplný súťažný návrh Navrhovateľa pre danú Súťaž, ktorý predstavuje záväzný a 

neodvolateľný návrh Navrhovateľa na uzatvorenie Zmluvy o nákupe plynu, ktorým je Navrhovateľ 

viazaný od momentu jeho predloženia do momentu uplynutia lehoty na oznámenie výsledku Súťaže 

v zmysle článku 7 týchto Podmienok Súťaže (ďalej len „Súťažný návrh“). 

 

 

7. Lehota na oznámenie výsledku Súťaže, Zmluva o nákupe plynu 

 

7.1 Vyhlasovateľ vyhodnotí doručené Súťažné návrhy a v prípade, že určí víťazný Súťažný návrh, 

oznámi túto skutočnosť písomne (elektronickou poštou) príslušnému Navrhovateľovi do pätnástich 

(15) minút od ukončenia lehoty na predkladanie Cenových ponúk v rámci danej Súťaže. 

Vyhlasovateľ písomne (elektronickou poštou) upovedomí ostatných Navrhovateľov, ktorí v Súťaži 

neuspeli v lehote do dvoch (2) hodín od ukončenia lehoty na predkladanie Cenových ponúk, že ich 

Cenové ponuky boli odmietnuté. 

 

7.2 Na potvrdenie akceptácie víťazného Súťažného návrhu Vyhlasovateľom, Vyhlasovateľ uzatvorí 

s Navrhovateľom víťazného Súťažného návrhu Zmluvu o nákupe plynu podľa vzoru zverejneného 

na www.pozagas.sk v zložke „Dodávka plynu na prevádzkové účely 2022/2023“ (ďalej len „Zmluva 

o nákupe plynu“).  
 

8. Ostatné podmienky 

 

8.1 Zaslaním Súťažného návrhu Navrhovateľ súhlasí s Podmienkami súťaže a znením vzorovej Zmluvy 

o nákupe plynu. Súťažný návrh nemožno po jeho predložení v Súťaži odvolať, resp. meniť. 

 

8.2 Tieto Podmienky súťaže ani vyhlásenie jednotlivej Súťaže podľa týchto Podmienok súťaže nie sú 

návrhom na uzatvorenie zmluvy podľa § 43a Občianskeho zákonníka ani verejným návrhom na 

uzavretie zmluvy podľa § 276 a nasl. Obchodného zákonníka. 

 

8.3 Vyhlasovateľ je od 1.8.2008 oprávneným spotrebiteľom plynu v zmysle zákona 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 a požaduje dodávku Plynu 

nezaťaženú spotrebnou daňou z plynu. 

 

8.4 Vyhlasovateľ požaduje, aby dodaný Plyn mal štatút tovaru EÚ. 

 

8.5 Navrhovateľ berie na vedomie, že odmietnutie Súťažného návrhu Navrhovateľa, nezahrnutie 

Súťažného návrhu Navrhovateľa do vyhodnocovania, neprijatie Súťažného návrhu Navrhovateľa, 

zmena Podmienok súťaže alebo zrušenie jednotlivej Súťaže, nezakladá právo na podanie 

akýchkoľvek opravných prostriedkov alebo iných revíznych postupov.  

 

8.6 Navrhovateľ podaním Súťažného návrhu do Súťaže: 
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i. berie na vedomie, že Vyhlasovateľ je v zmysle § 29 ods. 5 zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii 

v sieťových odvetviach povinný oznamovať určité údaje týkajúce sa tejto Súťaže Úradu pre 

reguláciu sieťových odvetví, s čím Navrhovateľ podaním Súťažného návrhu do Súťaže 

vyjadruje svoj súhlas,  

 

ii. implicitne potvrdzuje, že pokiaľ takáto požiadavka nie je ustanovená právnymi predpismi, cena 

uvedená v Súťažnom návrhu nebola a nebude, či už priamo alebo nepriamo, vedome prezradená 

Navrhovateľom inému Navrhovateľovi a že sa Navrhovateľ nedopustil ani žiadneho iného 

konania obmedzujúceho slobodnú hospodársku súťaž pri Súťaži, 

 

iii. čestne prehlasuje, že nie je v likvidácii, nebolo proti nemu začaté konkurzné konanie alebo 

reštrukturalizácia, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok 

majetku ani nie je v obdobných konaniach podľa právnych predpisov v štáte jeho sídla, 

 

iv. čestne prehlasuje, že sa nenachádza na zozname osôb, u ktorých nastali dôvody na zrušenie 

registrácie platcu DPH, vedenom Finančným riaditeľstvom SR (len Navrhovateľ so sídlom 

v SR), 

 

v. čestne prehlasuje, že si plní riadne a načas všetky záväzky voči inštitúciám sociálneho 

a zdravotného poistenia ako aj voči daňovým a colným úradom (len Navrhovateľ so sídlom 

v SR). 

 

8.7 Pre účasť v Súťaži sa zábezpeka nepožaduje. 

 

8.8 V prípade dodávky Plynu cez body dodania Plynu A) a D) v zmysle článku 4 týchto Podmienok 

súťaže Vyhlasovateľ nebude uplatňovať poplatok za Prevod medzi účtami uskladneného Plynu v 

Zásobníku, resp. poplatok za Prevod Plynu medzi Zásobníkom a prepojeným zásobníkom podľa 

Cenníka. 

 

8.9 V prípade dodávky Plynu cez bod dodania Plynu C) v zmysle článku 4 týchto Podmienok súťaže 

Vyhlasovateľ bude uplatňovať komoditný poplatok za Plyn vtlačený zo Vstupno-výstupného 

(Odovzdávaco-Preberacieho) bodu VTP Rakúsko podľa Cenníka. Ostatné náklady spojené 

s pridelením prepravných kapacít potrebných na dodávku Plynu podľa tohto bodu znáša 

Vyhlasovateľ. 

 

8.10 V prípade dodávky Plynu cez bod dodania Plynu A), C) alebo D) v zmysle článku 4 týchto 

Podmienok súťaže bude Vyhlasovateľ primerane uplatňovať poplatok za Cezhraničné využitie 

Zásobníka podľa Cenníka. 

 

9. Výhradné práva Vyhlasovateľa 
 

9.1 Vyhlasovateľ nebude uhrádzať akékoľvek výdavky Navrhovateľov vynaložené na prípravu a 

predloženie Súťažných návrhov.  

 

9.2 V prípade nepredloženia všetkých dokladov zo strany Navrhovateľa, resp. v prípade ak predložené 

doklady nebudú obsahovať všetky náležitosti, alebo sa budú odchyľovať od podmienok stanovených 

v týchto Podmienkach súťaže, prípadne ak predložené doklady budú nečitateľné alebo neúplné, 

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo požadovať od Navrhovateľa doplnenie týchto dokladov, prípadne 

ich zmenu alebo opravu. Za účelom vylúčenia pochybností, postup podľa predchádzajúcej vety je 

právom, nie povinnosťou Vyhlasovateľa.  
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9.3 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo overiť si pravdivosť informácií poskytnutých Navrhovateľom 

v Súťažnom návrhu a tiež má právo vyžiadať si ďalšie doplňujúce informácie, resp. doklady. 

Navrhovateľ má povinnosť doručiť takéto informácie resp. doklady Vyhlasovateľovi v termíne 

stanovenom Vyhlasovateľom. 

 

9.4 Navrhovateľ, ktorý doručí neúplný Súťažný návrh, resp. uvedie v Súťažnom návrhu klamlivé alebo 

zavádzajúce údaje môže byť zo Súťaže vylúčený. 

 

9.5 Vyhlasovateľ nevracia doručené Súťažné návrhy a inú poskytnutú dokumentáciu. Vyhlasovateľ 

využije poskytnuté obchodné, dôverné alebo iné vyhradené informácie výlučne na účely 

vyhodnotenia Súťažných návrhov. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo Súťaže Súťažné 

návrhy, ktorých zámerom je obmedziť rozsah použitia podkladov alebo informácií uvedených 

v Súťažnom návrhu. 

 

9.6 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo v rámci jednotlivej Súťaže vybrať Súťažný návrh, odmietnuť 

všetky Súťažné návrhy, nevybrať ani jedného Navrhovateľa, zrušiť jednotlivú Súťaž, ako aj právo na 

zmenu Podmienok súťaže bez vplyvu na dovtedy uzatvorené Zmluvy o nákupe plynu v rámci už 

realizovaných Súťaží, pričom nie je povinný oznamovať dôvody svojho rozhodnutia. Zmena 

uverejnených Podmienok súťaže alebo zrušenie Súťaže bude uverejnená na internetovej stránke 

Vyhlasovateľa www.pozagas.sk. 

 

10. Zodpovedné osoby pre kontakt s Navrhovateľmi 

 

Meno:   Ing. Martin Beňa   Meno:  Mgr. Lukáš Peregrim  

Telefón: +421 34 772 5939 – kl. 214  Telefón:  +421 34 772 5939 – kl. 211 

 

E-mail:  marketing@pozagas.sk 
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