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E-mail: international.tender@pozagas.sk      DIČ: 2020357372   Malé námestie 1 

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, IČ – DPH: SK 2020357372   901 01 Malacky 

oddiel Sa, vložka 1271/B         Slovenská republika 

Súťaž o prístup do zásobníka a pridelenie pevnej uskladňovacej 

kapacity č: MVP/1/2019 („Súťaž“), úprava k 10.10.2019 

Súťažné podmienky  
 

 

1. Úvodné ustanovenie 
  

Všetky pojmy začínajúce veľkým začiatočným písmenom uvedené v texte týchto Súťažných podmienok majú význam, 

aký im je priradený v Prevádzkovom poriadku a v Technických podmienkach spoločnosti POZAGAS a.s. („spoločnosť 

POZAGAS“), pokiaľ nie je v týchto Súťažných podmienkach definované inak. 

2. Uskladňovacie produkty ponúkané v rámci Súťaže 

Spoločnosť POZAGAS pri rozdelení ponúkanej uskladňovacej kapacity na jednotlivé produkty zohľadnila (i) potreby 

účastníkov trhu, (ii) geologicko-technické možnosti Zásobníka POZAGAS a (iii) ekonomicky efektívne využitie 

infraštruktúry Zásobníka POZAGAS. 

2.1 Flexibilný produkt (Pevná uskladňovacia kapacita) – STANDARD 110 
  

a) Forma služby flexibilný produkt (flexibilný Balíček služieb v zmysle bodu 5.4 Prevádzkového poriadku 

vrátane možnosti viacnásobného využitia Pevnej uskladňovacej kapacity počas jedného (1) 

Zmluvného roka) 

 

b) Balíček služieb Flexibilný Balíček služieb (bod 5.2 písm. b) Prevádzkového poriadku) má nasledovné 

parametre:  

 

 Pracovný objem plynu     10 188 MWh 

 Maximálny Vtlačný výkon       120 MWh/Plynárenský deň 

 Maximálny Ťažobný výkon                   120 MWh/Plynárenský deň 

 

c) Vtlačná/Ťažobná krivka  

 

                  
                  

             

d) Vtláčanie / Ťažba kedykoľvek počas Zmluvného roka s rešpektovaním Odstávok (Zmluvný rok v zmysle 

definície uvedenej v Zmluve o prístupe do zásobníka a uskladňovaní plynu (ďalej len 

„Zmluva o skladovaní plynu“)) 

 

 

e) Vstupno-výstupné body jeden (1) Vstupno-výstupný (odovzdávaco-preberací) bod  

alebo  

http://www.pozagas.sk/na-stiahnutie/
http://www.pozagas.sk/na-stiahnutie/
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kombinácia viacerých Vstupno-výstupných (odovzdávaco-preberacích) bodov 

definovaných v zmysle bodu 2.3 týchto Súťažných podmienok 

 

(viď Žiadosť o prístup do zásobníka a uskladňovanie plynu (ďalej len „Žiadosť“)) 

 

f) Trvanie zmluvy jeden (1) Zmluvný rok so začiatkom od 1. apríla 2020, 6:00 hod. SEČ 

 

 

2.2 Vstupno-výstupné (odovzdávaco-preberacie) body 

 

Spoločnosť POZAGAS ponúka Žiadateľom v rámci ponúkanej uskladňovacej kapacity prístup k trom nezávislým 

plynárenským systémom: (i) Prepravná sieť Slovenskej republiky, (ii) Distribučná sieť Slovenskej republiky a (iii) Virtuálny 

obchodný bod Rakúsko.  

 

Spoločnosť POZAGAS je súčasťou trhovej oblasti Slovensko a trhovej oblasti Rakúsko (Market Area East). Využívanie 

kapacít spoločnosti POZAGAS nepodlieha entry/exit poplatkom za vstup do/výstup z Market Area East.  

 

Vstupno-výstupný 

 (odovzdávaco-preberací) bod 

Trhová 

oblasť 

Mód procesovania 

plynu 

Nominačná 

jednotka 

Alokačný 

mechanizmus 

Prepravná sieť Slovenskej republiky SK Vtláčanie a ťažba MWh OBA 

Distribučná sieť Slovenskej republiky SK Ťažba MWh OBA 

Virtuálny obchodný bod Rakúsko AT Vtláčanie a ťažba MWh OBA 

 
Žiadatelia o uskladňovaciu kapacitu môžu kombinovať vo svojej Žiadosti vyššie uvedené vstupno-výstupné body na 

prístup do troch nezávislých nadväzujúcich sietí a na trhy s plynom s cieľom využitia výhod vyplývajúcich z danej možnosti. 

 

V prípade pridelenia prístupu k obom vyššie uvedeným trhovým oblastiam, spoločnosť POZAGAS bude uplatňovať 

dodatočný príplatok na ad hoc báze za cezhraničné využitie Zásobníka POZAGAS podľa Cenníka, t.j. v závislosti od 

skutočného cezhraničného využitia Zásobníka POZAGAS. 

 

2.3 Zákaznícke úpravy uskladňovacieho produktu  

 

2.3.1 Parametre Balíčka služieb 

 

Žiadateľ o uskladňovaciu kapacitu má právo požiadať v Žiadosti o úpravu parametrov Balíčka služieb pridelením 

dodatočného Vtlačného výkonu a/alebo Ťažobného výkonu.  

 

2.3.2 Ostatné parametre 

  

Žiadateľ o uskladňovaciu kapacitu má právo požiadať v Žiadosti aj o inú úpravu služby uskladňovania ako je uvedená 

v bode 2.3.1 týchto Súťažných podmienok. 

 

Požiadavky podľa bodov 2.3.1 a 2.3.2 týchto Súťažných podmienok je potrebné uviesť v Žiadosti, v časti 2.7 „Komentár“. 

Žiadateľ je zároveň povinný uviesť, či bude mať záujem o pridelenie požadovaného počtu Balíčkov služieb v prípade, ak 

jeho špecifická požiadavka nebude akceptovaná. 

 

Spoločnosť POZAGAS posúdi takúto požiadavku a pridelí dodatočný Vtlačný výkon a/alebo Ťažobný výkon alebo 

požadovanú úpravu služby uskladňovania s ohľadom na najlepšie ekonomické podmienky ponuky a aktuálne geologicko-

technické možnosti Zásobníka POZAGAS.  

 

 

 

http://www.pozagas.sk/cennik/


 
podzemné uskladňovanie zemného plynu 

 

ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 

 

3/5 

 

Tel.:  +421 34/772 5945       IČO: 31 435 688   Malé námestie 1 

E-mail: international.tender@pozagas.sk      DIČ: 2020357372  901 01 Malacky 

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, IČ – DPH: SK 2020357372  Slovenská republika 

oddiel Sa, vložka 1271/B         

Súťaž o prístup do zásobníka a pridelenie pevnej uskladňovacej 

kapacity č: MVP/1/2019 („Súťaž“), úprava k 10.10.2019 

3.  Registrácia Žiadateľov 

Všetci Žiadatelia sú za účelom ich registrácie pre účasť v Súťaži povinní doručiť spoločnosti POZAGAS, najneskôr spolu 

s doručením prvej Žiadosti v zmysle článku 5 týchto Súťažných podmienok, nasledovné dokumenty: 

 

a) vyplnený Registračný formulár zverejnený na www.pozagas.sk v zložke „Predaj kapacity“.  

 

b) výpis z obchodného registra, živnostenský list alebo iný obdobný doklad potvrdzujúci predmet podnikania Žiadateľa 

nie starší ako 30 dní. V prípade, že podľa príslušnej národnej jurisdikcie Žiadateľ nie je povinný byť zapísaný v žiadnom 

registri podnikateľov, predloží čestné prehlásenie potvrdzujúce takúto skutočnosť.  

 

Vyššie uvedené dokumenty sú Žiadatelia povinní doručiť spoločnosti POZAGAS na adresu uvedenú v článku 8 týchto 

Súťažných podmienok. Žiadatelia sú povinní doručiť originály dokumentov požadovaných v zmysle bodu 3 písm. (b) týchto 

Súťažných podmienok, resp. ich notársky overené kópie.  

 

Spoločnosť POZAGAS bude akceptovať pre účely registrácie aj dokumenty, ktoré boli predložené ako súčasť registrácie 

pre predchádzajúce, resp. iné aktuálne prebiehajúce súťaže vyhlásené spoločnosťou POZAGAS v minulosti, pokiaľ 

v žiadnom z údajov neprišlo od času ich predloženia spoločnosti POZAGAS k zmene. Žiadateľ je povinný požiadať o 

akceptáciu už skôr predložených dokumentov písomne najneskôr spolu s prvou Žiadosťou predloženou počas lehoty na 

predkladanie Žiadostí, a to čestným prehlásením o nezmenení údajov v skôr predložených dokumentoch. 

 

O výsledku registrácie Žiadateľa, vrátane výsledku posúdenia finančnej spôsobilosti Žiadateľa v zmysle interných 

pravidiel stanovených spoločnosťou POZAGAS (súčasť registrácie), bude Žiadateľ informovaný bezodkladne po obdržaní 

všetkých podkladov spoločnosťou POZAGAS a to písomnou formou (poštou alebo e-mailom). 

 

V prípade, že sa pri hodnotení finančnej spôsobilosti úspešného Žiadateľa preukáže, že je potrebné pre účely uzatvorenia 

Zmluvy o skladovaní plynu zložiť finančnú zábezpeku s náležitosťami v zmysle článku 24 Prevádzkového poriadku, 

v prípade bankovej záruky sa za spôsobilú banku na vydanie takej bankovej záruky sa považuje len banka ohodnotená 

ratingom minimálne BBB- v zmysle štandardov ratingovej agentúry “Standard & Poor´s” alebo zodpovedajúcej minimálnej 

hodnote ratingu spoločností “Moody’s” alebo “Fitch”. Odporúčané vzorové znenie bankovej záruky je publikované na web 

stránke  www.pozagas.sk v časti Služby/Na stiahnutie. 

4.  Podmienky pre podávanie Žiadostí 

a) Záväzný formulár Žiadosti je zverejnený na www.pozagas.sk v zložke „Predaj kapacity“. 
 

b) Žiadateľ vo svojej Žiadosti musí uviesť navrhovanú jednotkovú cenu za uskladňovaciu kapacitu v tvare EUR/MWh 

pracovného objemu plynu uskladňovacej kapacity, zaokrúhlenú na maximálne dve (2) desatinné miesta. Celková cena za 

uskladňovaciu kapacitu bude určená vynásobením jednotkovej ceny celkovým prideleným Pracovným objemom plynu.  

V prípade požadovaného Vstupno-výstupného (odovzdávaco-preberacieho) bodu Virtuálny obchodný bod Rakúsko, 

navrhovaná jednotková cena pokrýva náklady spojené s rezerváciou kapacity MAB systému a kapacity výstupného bodu 

do/z prepravnej siete AT (Speicher MAB). 

 

c) Predložením Žiadosti Žiadateľ implicitne potvrdzuje, že pokiaľ takáto požiadavka nie je ustanovená právnymi predpismi, 

ceny uvedené v Žiadosti neboli a nebudú, či už priamo alebo nepriamo, vedome prezradené Žiadateľom inému Žiadateľovi, 

a že sa Žiadateľ nedopustil ani žiadneho iného konania obmedzujúceho slobodnú hospodársku súťaž pri Súťaži. 

 

d) Predložená Žiadosť predstavuje záväzný a neodvolateľný návrh Žiadateľa na uzatvorenie Zmluvy o skladovaní plynu, 

ktorým je Žiadateľ viazaný od momentu jej predloženia do jednej (1) hodiny od ukončenia Obdobia predkladania Žiadostí 

podľa článku 5 týchto Súťažných podmienok. 

 

e) V rámci každej Ponuky, zverejnenej výzvou na predkladanie Žiadostí v zmysle článku 5 týchto Súťažných podmienok, je 

každý Žiadateľ oprávnený podať najviac dve (2) Žiadosti. 

 

http://www.pozagas.sk/cms_files/file-874.pdf
http://www.pozagas.sk/
http://www.pozagas.sk/
http://www.pozagas.sk/cms_files/file-872.pdf
http://www.pozagas.sk/
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f) V jednej Žiadosti je Žiadateľ oprávnený uviesť požadovaný počet Balíčkov služieb až do počtu Balíčkov služieb 

ponúknutých v rámci danej Ponuky, podľa článku 2 bodu 2.  

5. Obdobie a spôsob predkladania Žiadostí  

Ponuka bude realizovaná formou zverejnenia výzvy na predkladanie Žiadostí v rámci Súťaže MVP/1/2019 (ďalej len 

„Výzva“) na www.pozagas.sk. Spoločnosť POZAGAS zverejní Výzvu najneskôr v deň Ponuky v čase medzi  9:00 – 16:00 

hod. SEČ (v pracovné dni na území Slovenskej republiky). Spoločnosť POZAGAS zároveň zašle písomný oznam 

o zverejnení Výzvy e-mailom všetkým registrovaným Žiadateľom na kontaktné e-mailové adresy uvedené v Registračnom 

formulári.  

 

 Výzva bude obsahovať spravidla nasledovné informácie: 

 

a) počet Balíčkov služieb v rámci Ponuky; 

b) Obdobie predkladania Žiadostí.  

 

 Spôsob predkladania Žiadostí: 

 

a) e-mailom; zaslaním naskenovanej Žiadosti na adresu: international.tender@pozagas.sk počas obdobia uvedeného 

vo Výzve, resp.  

 

b) faxom na číslo +421 34 772 2406 (v prípade nefunkčnosti e-mailovej komunikácie).  

 

Žiadateľ, ktorému bola pridelená uskladňovacia kapacita, je povinný doručiť spoločnosti POZAGAS originál Žiadosti 

najneskôr do troch (3) pracovných dní od oznámenia o pridelení uskladňovacej kapacity v rámci danej Ponuky. 

 

Spoločnosť POZAGAS má právo, v lehote viazanosti Žiadosti podľa článku 4 písm. d) týchto Súťažných podmienok 

v rámci danej Ponuky, otvoriť druhé kolo predkladania Žiadostí v rámci danej Ponuky. Druhé kolo predkladania Žiadostí 

bude otvorené písomným oznamom zaslaným e-mailom, resp. faxom (v prípade nefunkčnosti e-mailovej komunikácie) 

Žiadateľom, ktorí zaslali Žiadosti v rámci danej Ponuky. Oznámenie o druhom kole pre predkladanie Žiadostí bude 

obsahovať určenie lehoty na predkladanie upravených Žiadostí. 

 

V rámci úpravy Žiadosti sú Žiadatelia oprávnení navýšiť jednotkovú cenu ponúknutú v pôvodnej Žiadosti danej Ponuky, 

ostatné parametre Žiadosti nie sú oprávnení meniť. 

 

V prípade, ak Žiadateľ nevyužije právo podľa predchádzajúcej vety, zostáva viazaný pôvodnou Žiadosťou v zmysle 

článku 4 písm. (d) týchto Súťažných podmienok. V prípade, že Žiadateľ zmení Žiadosť iným, než vyššie uvedeným 

spôsobom, ostáva taký Žiadateľ viazaný svojou pôvodnou Žiadosťou. 

 

 

6. Vyhodnocovanie Žiadostí, prideľovanie uskladňovacej kapacity, Zmluva o skladovaní plynu 

 

Spoločnosť POZAGAS vyhodnotí doručené Žiadosti a pridelí ponúkanú uskladňovaciu kapacitu v súlade 

s Prevádzkovým poriadkom, týmito Súťažnými podmienkami a internými pravidlami stanovenými spoločnosťou POZAGAS 

pred prvou Ponukou, na základe nasledovných kritérií, zoradených podľa priority: 

 

a) ponúknutá jednotková cena s prihliadnutím na požiadavky podľa bodu 2.3 týchto Súťažných podmienok, 

b) počet Vstupno-výstupných (odovzdávaco-preberacích) bodov, 

c) účel využitia uskladňovacej kapacity.  

V prípade, ak po zohľadnení kritérií podľa bodov a) až c) vyššie nebude možné rozhodnúť o pridelení uskladňovacej 

kapacity z dôvodu rovnosti bodov, bude použité pro-rata (pomerné) pridelenie. 

http://www.pozagas.sk/
mailto:international.tender@pozagas.sk
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Spoločnosť POZAGAS po vyhodnotení Žiadostí pridelí uskladňovaciu kapacitu vybranému Žiadateľovi písomným 

oznámením, zaslaným e-mailom, v lehote do jednej (1) hodiny od ukončenia Obdobia na predkladanie Žiadostí.  

 

Zmluva o skladovaní plynu – flexibilná služba je zverejnená na www.pozagas.sk v zložke „Predaj kapacity“.  

7. Výhradné práva spoločnosti POZAGAS 

a) Spoločnosť POZAGAS nebude uhrádzať akékoľvek výdavky Žiadateľov vynaložené na prípravu a predloženie Žiadostí 

a účasť na tejto Súťaži.  

 

b) Spoločnosť POZAGAS má právo overiť si pravdivosť informácií o Žiadateľoch, poskytnutých pri registrácii Žiadateľov 

a tiež má právo vyžiadať si ďalšie doplňujúce informácie. Žiadateľ má povinnosť doručiť takéto informácie spoločnosti 

POZAGAS v termíne stanovenom spoločnosťou POZAGAS.  

 

c) Spoločnosť POZAGAS nevracia doručené Žiadosti a inú poskytnutú dokumentáciu. Spoločnosť POZAGAS využije 

poskytnuté obchodné, dôverné alebo iné vyhradené informácie výlučne na účely vyhodnotenia Žiadostí. V prípade, že 

Žiadosť uspeje v tejto Súťaži, dokumentácia a informácie, ktoré sa následne stanú súčasťou Zmluvy o skladovaní plynu, 

sa riadia Prevádzkovým poriadkom. Spoločnosť POZAGAS si vyhradzuje právo vyradiť zo Súťaže Žiadosti, ktorých 

zámerom je obmedziť rozsah použitia podkladov alebo informácií uvedených v Žiadosti. 

 

d) Spoločnosť POZAGAS si vyhradzuje právo odmietnuť Žiadosť, okrem dôvodov uvedených v bode 10.2 

Prevádzkového poriadku aj vtedy, pokiaľ navrhovaná jednotková cena za uskladňovaciu kapacitu nedosahuje výšku 

minimálnej jednotkovej ceny za uskladňovaciu kapacitu stanovenú spoločnosťou POZAGAS pred Obdobím 

predkladania Žiadostí. 

 

e) Spoločnosť POZAGAS je oprávnená kedykoľvek zrušiť jednotlivú Ponuku alebo Súťaž ako celok, bez vplyvu na 

dovtedy uzatvorené Zmluvy o skladovaní plynu v rámci tejto Súťaže alebo zmeniť jej podmienky bez uvedenia dôvodu 

Žiadateľovi. Spoločnosť POZAGAS je oprávnená kedykoľvek zrušiť jednotlivú Ponuku bez uvedenia dôvodu 

Žiadateľovi.  

 

f) Spoločnosť POZAGAS si vyhradzuje právo odmietnuť Žiadosť, v prípade ak: 

 

i. Žiadateľ nesplnil svoju povinnosť predložiť požadované dokumenty v predpísanej forme a čase v zmysle 

článku 3 a článku 7 písm. b) týchto Súťažných podmienok; 

 

ii. Žiadateľ nesplnil svoju povinnosť v zmysle článku 4 písm. e) týchto Súťažných podmienok. 

 

g) Spoločnosť POZAGAS si vyhradzuje právo zvýšiť celkovú uskladňovaciu kapacitu ponúkanú v rámci Súťaže 

MVP/1/2019 na základe aktuálnych geologicko-technických možností Zásobníka POZAGAS. 

 

 8. Kontaktné osoby spoločnosti POZAGAS 

 
  Meno, priezvisko, pozícia: Martin Beňa, riaditeľ pre obchod a marketing 

  Telefón:    +421 34 772 5939 – kl. 214 

   
  Meno, priezvisko, pozícia: Lukáš Peregrim, manažér pre obchod a marketing 

  Telefón:    +421 34 772 5939 – kl. 211 

   

  Fax:    +421 34 772 2406 

  E – mail:   international.tender@pozagas.sk 
  Adresa:     POZAGAS a.s., Malé námestie 1, 901 01 Malacky, Slovenská republika 

 

V Malackách, 10.10.2019 

http://www.pozagas.sk/cms_files/file-873.pdf
http://www.pozagas.sk/
mailto:international.tender@pozagas.sk

