
Príloha  č.2 

 

Špecifikácia predmetu súťaže 

 
 
1. Identifikácia odberateľa plynu (ďalej iba „SEP“) 
 
Názov organizácie:  Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. (ďalej len „SE-ES 
„)Sídlo organizácie:  Mlynské nivy 47, Bratislava 821 09 
Štatutárny zástupca: Ing. Martin Kumpan, konateľ 
IČO:   44 553 412 
IČ DPH:   SK 2022762621 
DIČ:   2022762621 
Bankové spojenie:  TATRABANKA 
Číslo účtu:   2626225307 / 1100 
SWIFT:   TATRSKBX 
IBAN:   SK351100 0000 0026 2622 5307 
Povolenie na podnikanie v plynárenstve č. 2011P 0164. 
Obchodný register Bratislava I, oddiel Sro, vl.č. 56534/B 

 

2. Predmet a podmienky 
2.1 Dodávka plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku v roku 2022 od 01.01.2022 (od 6:00 hod. 

podľa plynárenského dňa) do 1.1.2023 (do 6:00 hod. podľa plynárenského dňa)  s opciou na 
predĺženie zmluvy nasledujúce obdobie v trvaní minimálne jedného roka. 

2.2 Plynom sa rozumie zemný plyn, spĺňajúci podmienky na prepravu plynu a podmienky distribúcie 
plynu v súlade s definíciou podľa zákona č. 251/2012 Z. z. v platnom znení v kvalite podľa 
technických podmienok prevádzkovateľa prepravnej a distribučnej siete 

2.3 Vyhlasovateľ je dodávateľom plynu do odberných miest koncových odberateľov plynu. 
2.4 Pre zabezpečenie dodávky plynu vyhlasovateľ požaduje uzatvoriť s navrhovateľom nasledovné 

zmluvy: 
 zmluva na dodávku plynu, 
 zmluva o prevzatí zodpovednosti za odchýlku vyhlasovateľa, 
 zmluva o prevzatí zodpovednosti za zabezpečenie štandardu bezpečnosti dodávok 

plynu, 
 zmluva o reportovaní REMIT 

Navrhovateľ v súlade s podmienkami súťaže a touto špecifikáciou predmetu súťaže predloží 
návrhy vyššie uvedených zmlúv. Predložením návrhov navrhovateľ deklaruje pripravenosť 
uzatvoriť všetky uvedené zmluvy v súlade s podmienkami súťaže.  
Vyhlasovateľ akceptuje aj návrh na uzatvorenie jednej zmluvy, ktorej predmetom bude 
zabezpečenie plnenia všetkých predmetov plnenia vyplývajúcich z vyššie uvedených jednotlivých 
zmlúv. 

2.5 Účinnosť zmlúv/zmluvy uvedených v bode 4 podmienok súťaže bude stanovená pred podpisom 
zmlúv/zmluvy a v súlade s podmienkami na nákup plynu tak, aby vyhlasovateľ mohol realizovať 
nákup plynu na obdobie uvedené v bode 2.1 podmienok súťaže bezprostredne po uzatvorení 
zmlúv/zmluvy o dodávke plynu, teda pred začiatkom jeho fyzickej dodávky podľa bodu 3.2 
podmienok súťaže.  

2.6 Navrhovateľ v ponuke zohľadní a do návrhov zmlúv/zmluvy zapracuje všetky požiadavky 
vyhlasovateľa definované v podmienkach súťaže a podmienky, ktoré majú vplyv na spôsob 
plnenia predmetu súťaže v súlade s predpokladmi odberu a podmienkami uvedenými v bodoch 
3 až 7 tejto špecifikácie predmetu súťaže. 
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3. Miesto dodania 
Miesto plnenia (domáci bod) v zmysle vyhlášky č. 24/2013 Z. z. §2 b) bod 18 v platnom znení. 
 

4. Špecifikácia odberu 
 

4.1 Vyhlasovateľ  predpokladá dodávku plynu s prevažne kurenárskym profilom s výrazným 
podielom S,V odberateľov v objeme, ktorý je väčší než 150 GWh/rok. Predpokladáme, že v roku 
2020 sa jedná o dodávku cca 200 GWh plynu. 

4.2 História a predpokladaný odber plynu v roku 2019 je uvedený v tabuľkách formou profilu 
dodávky v jednotlivých mesiacoch a celkového ročného objemu. 

 
Odberový profil pre rok 2018 

 
JAN FEB MAR APR MÁJ JÚN JÚL AUG SEP OKT NOV DEC 

12% 13% 12% 7% 6% 5% 5% 5% 6% 8% 10% 12% 

DMM: 1 384 000 kWh  (údaj k 10.9.2020) 

 
Aktuálny odberový profil pre rok 2019 

 
JAN FEB MAR APR MÁJ JÚN JÚL AUG SEP OKT NOV DEC 

14% 11% 10% 8% 7% 5% 5% 5% 6% 9% 10% 11% 

DMM: 1 710 000 kWh  (údaj k 10.9.2020) 

Očakávaný odberový profil pre rok 2020 

JAN FEB MAR APR MÁJ JÚN JÚL AUG SEP OKT NOV DEC 

14% 11% 11% 6% 5% 5% 5% 5% 6% 9% 11% 12% 

 

4.3 Hodnoty pre rok 2020 nie sú zo strany vyhlasovateľa záväzné.  Môžu byť počas doby trvania 
zmluvy o dodávke plynu upresnené v závislosti od kontrahovaných objemov dodávok plynu 
koncovým odberateľom. 

4.4 Počas celého obdobia trvania dodávky sa navrhovateľ zaviaže, že preberá na seba celú 
zodpovednosť za odchýlku, ktorá vznikne z dôvodu dodávky plynu vyhlasovateľom do odberných 
miest koncových odberateľov na základe odberu koncových odberateľov. 

4.5 Vyhlasovateľ požaduje disponovať opciou na dodatočné navýšenie zmluvného množstva 
o ďalších 100 GWh a podmienky uvedie navrhovateľ v ponuke. 
 

5. Podmienky na realizáciu nákupu a dodávky zemného plynu musia obsahovať: 
5.1 Referenčná cena plynu, z ktorého sa bude vypočítavať cena nakúpeného a dodaného plynu 

bude cena NCG Natural Gas Futures (Month, Quarter, Year, Season, Spot) (www.eex.com). 
5.2 Podmienky, umožňujúce ovplyvňovať rozhodnutiami (vo väzbe na aktuálne vyhlasovateľom 

zakontrahované objemy a ceny voči koncovým odberateľom) o čase a objeme nákupu plynu 
v danom v danom období cenu výsledného nákupu popísané najmä:  
 

5.2.1 Spôsobom realizácie nákupu a stanovenia aktuálnej ceny pre nákupu 
5.2.2 Flexibilitou na nákup plynu formou produktov 
5.2.3 Flexibilitou na objem kontrahované plynu  
5.2.4 Flexibilitu na objem skutočne odobratého plynu voči kontrahovanému objemu 
5.2.5 Možnosť realizovať nákup plynu postupne v súlade s potrebami vyhlasovateľa 

http://www.eex.com/
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5.2.6 Spôsobom vyhodnotenia nákupu a dodávky plynu a stanovenie výslednej ceny 
5.2.7 Uplatnenie opcie na navýšenie kontrahovaného objemu plynu 
 
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo o predložených podmienkach v prípade potreby ďalej  rokovať. 
 

5.3 Podmienky vyhodnotenia, stanovenia ceny, stanovenia výslednej ceny  musia byť 
kontrolovateľné a transparentné. 

5.4 Návrh k možnosti prevzatia plnenia povinnosti reportingu vyhlasovateľa v súlade s nariadením 
Vykonávacím nariadením Komisie EÚ č. 1348/2014 navrhovateľom, ak takáto povinnosť vyplynie 
pre vyhlasovateľa na základe tohto nariadenia alebo iného právneho predpisu platného v 
budúcnosti. 

5.5 Modelový prípad vyhodnotenia a kalkulácie ceny pre objemy uvedené v bode 4 vrátane 
modelových príkladov zmeny zmluvných objemov a odchýlenia sa v objeme nákupu a skutočnej 
dodávky od zmluvných hodnôt a prekročenia prípadných tolerancií v súlade s ním navrhovanými 
podmienkami cenovej ponuky a zmluvy. 

5.6 Navrhovateľ môže uviesť ďalšie doplňujúce podmienky umožňujúce zvýšenie flexibility 
a optimalizácie výslednej ceny 
 

6. Mena, jednotkové množstvo, cena za plnenie predmetu súťaže 
6.1 Zmluvná  cena v ponuke bude vyjadrená v mene Euro. 
6.2 Ako jednotkové množstvo plynu dodávky podľa predmetu súťaže bude uvedená hodnota v MWh 

(megawatthodina) plynu.  

6.3 Cena za jednotkové množstvo plynu uvedená v predloženej ponuke a v návrhoch zmlúv musí byť 

uvedená v euro za MWh bez spotrebnej dane, bez DPH iba za komoditu bez distribučných a 

ďalších nákladov a poplatkov. 

6.4 Zmluva je predmetom dohody a preto si vyhlasovateľ vyhradzuje právo (po vzájomnej dohode) 

doplniť zmluvu o špecifikáciu ďalších nákladov a poplatkov, ktoré sa tým stanú predmetom 

zmluvy. 

6.5 Miesto dodania na domácom bode znamená, že súčasťou ceny za jednotku množstva plynu 

bude vrátane ceny za prepravu (Eustream, a.s.) do domáceho bodu.  

6.6 Uchádzač v ponuke samostatne uvedie náklady spojené s odchýlkou, za ktorú zodpovednosť na 

seba zmluvne preberie podľa bodu 2.1 a 4.1 podmienok súťaže 

6.7 Predmetom súťaže je dodávka plynu v budúcom období, ktorého objem, štruktúru a profil v 
súčasnosti vyhlasovateľ nevie špecifikovať presnejšie ako je uvedené v bode 4. Navrhovateľ 
v ponuke a zmluvných dokumentoch uvedie výpočet (metodika) pre stanovenie jednotkovej 
ceny zmluvnej dodávky a platby, vypočítanej na základe referenčnej ceny podľa bodu 5.1 tejto 
špecifikácie predmetu súťaže. 

6.8 Do Cena SOPO (sadzba za jednotkové množstvo odobraného plynu) navrhovateľ zahrnie 
minimálne tieto cenové položky: 
 

 cenu za nákup plynu, 
 cenu za obchodnú činnosť,  
 cenu za prepravu plynu do domáceho bodu, 
 cenu za prevzatie zodpovednosti za odchýlku, 
 cenu za prevzatie zodpovednosti za zabezpečeniu štandardu bezpečnosti dodávok plynu, 

ktorú má vyhlasovateľ, 
 cenu za skladovanie plynu, ktoré (skladovanie) súvisí s dodávkou plynu SEP z domáceho 

bodu do OM koncových odberateľov plynu, 
 cenu za ďalšie služby a poplatky, ktoré sú spojené s tým, že plyn bude SEP preberať 

v domácom bode. 
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6.9 K cene SOPO sa nebudú pripočítavať žiadne ďalšie platby a/alebo poplatky, ktoré sú nevyhnutné 

na dodanie a odovzdanie plynu v domácom bode, okrem DPH a spotrebnej dane. 
6.10 Navrhovateľ uvedie, či je platcom DPH. 

 

7. Platobné podmienky 
7.1 Platba za tovar a služby bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku. 
7.2 Faktúry budú vystavené mesačne a zaslané vždy do 15 dní po uplynutí daného mesiaca dodávky.  
7.3 Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od ich doručenia SE-ES. 

 

8. Kritériá na vyhodnotenie ponuky 
Cena za jednotkové množstvo plynu (SOPO), obchodné podmienky, možnosti a flexibilita pre 
nákup a dodávku plynu, platobné podmienky, zmluva a zmluvné podmienky, referencie.  

 


