Výzva na podanie cenovej ponuky na nasledovné:
A. na dodávky zemného plynu pre rok 2022
B. na dodávku elektrickej energie pre rok 2022
C. na výkup vyrobenej elektrickej energie pre rok 2022

1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov:

ENERBYT

IČO:

36753491

Kontaktná osoba:

Ing. Oliver ÉDER e-mail: energetik@enerbyt.sk, tel: 0903 549 461

Obec (mesto):

Štúrovo

PSČ:

943 01

Ulica:

Lipová 1

s.r.o

2. Druh obstarávateľa:
Obstarávateľ podľa ust. § 9 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Postup obstarávania:
Postupy zadávania nadlimitných zákaziek sa nepoužijú v zmysle § 85 ods.1 písm b) zákona
č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

4. Typ zmluvy:

dohodou

5. Názov predmetu zákazky:
A. Dodávka plynu:
1.

na účel výroby tepla a elektriny pre rok 2022 pre odberné miesta spoločnosti
Enerbyt.s.r.o.

2. pre plynové kotolne bytových domov a prevádzkových budov v správe
spoločnosti Enerbyt s.ro.

B. Dodáva elektrickej energie:
1. na účel výroby a distribúcie tepla pre rok 2022 pre odberné miesta
spoločnosti Enerbyt.s.r.o. ( dodávka elektriny bez spotrebnej dane)
2. dodávka elektrickej energie pre odberné miesta bytové a nebytové priestory
v správe Enerbyt s.r.o. (dodávka elektriny so spotrebnou daňou)
C. Výkup vyrobenej elektrickej energie pre rok 2022 s prevzatím zodpovednosti za
odchýlku

6. Stručný opis predmetu zákazky:
Dodávka zemného plynu na účel výroby tepla a elektriny v objeme 37 515 MWh
Dodávka elektrickej energie pre účely výroby a distribúcie tepla v objeme 190 MWh.
Dodávka elektrickej energie pre nehnuteľnosti v správe Enerbyt s.r.o. v objeme 412 MWh.
Výkup vyrobenej elektrickej energie v objeme 4800 MWh s prevzatím zodpovednosti za
odchýlku, alebo možnosť dodávky regulačnej elektriny v rámci bilančnej skupiny.
Dodávka elektrickej energie pre odberné miesta bytových a nebytových priestorov správe
Enerbyt s.r.o.
Predmet zákazky sa týka dodávok a výkupu komodít pre kalendárny rok 2022.
Kvalita plynu musí za bežných okolností zodpovedať špecifikácii uvedenej v Technických
podmienkach prevádzkovateľa distribučnej siete (PDS). Pre určenie akostných znakov plynu
sú záväzné údaje zistené PDS v uzlových bodoch kontroly kvality na distribučnej sieti.
Dodávky elektrickej energie realizovať prostredníctvom distribučnej siete, zabezpečiť
rezervovanú kapacitu a všetky služby súvisiace s prenosom a distribúciou elektriny do OM,
v súlade s prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa distribučnej siete.

7. Miesto dodania :
1. Príloha A1 – zoznam odberných miest (OM) zemného plynu pre výrobu tepla
2. Príloha A2 – zoznam (OM) zemného plynu pre plynové kotolne v správe Enerbyt s.r.o.
3. Príloha B1 – zoznam OM elektrickej energie pre výrobu a distribúciu tepla
4. Príloha B2 – zoznam OM elektriny pre nehnuteľnosti v správe Enerbyt s.r.o.
5. Odovzdávacie miesto elektrickej energie na výkup elektriny :


Jesenkého 69, 943 01 Štúrovo



Druh výrobného zariadenia : kogeneračná jednotka – spaľovací motro na zemný plyn



Celkový inštalovaný elektrický výkon 800 kW.

8. Predmet a forma očakávanej ponuky :
Pre časť A
a) cena za komoditu = sadzba za odobratý plyn (SOPO)
Sadzba za odobratý plyn (EUR/kWh) = NCG Calendar +1 + X
NCG Calendar+1 : index Net-Connect Germany zverejňovaný denne na stránke
European Energy Exchange AG, www.eex.com: Market Data | Trading Data | Natural
Gas | Natural Gas Futures | Derivates | Continuous Trading | NCG Natural Gas Year
Futures”, produkt: “Calendar Year 19 (Cal 19)”,
X: marža obchodníka v EUR/MWh
Použité NCG a maržu X uviesť v ponuke osobitne!
b) Fixná mesačná sadzba (FMS) = náklady na štruktúrovanie
a. fixná mesačná sadzba (FMS) v EUR/mesiac,
c) ponuka ceny za prepravu v štruktúre: výkonová sadzba VSP a sadzba za odobratý plyn
SOPP, pričom je potrebné uviesť aj miesto vstupného bodu do siete prepravy.
d) cena za distribúciu: pri porovnaní ponúk budeme vychádzať z regulovaných cien Úradu
pre reguláciu sieťových odvetví (URSO) za distribúciu na rok 2020 (netreba ponúkať!).
e) cena neobsahuje spotrebnú daň a daň z pridanej hodnoty.
f)

podmienka „Take or Pay“: odber vo výške

80% - 120% zo zmluvne dohodnutého

množstva bez sankcií,
g) Odberateľ má právo nakupovať zemný plyn maximálne v 4 tranžiach v dobe od
akceptácie tejto ponuky do 15.12.2021!
Pre časť B
a) cena za dodávku elektriny (CE) vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku sa pre rok
2022 sa stanoví CE = F PXE SK BL CAL2022 + K (EUR/MWh) , pričom F PXE SK BL
Cal-2022 je ponuka burzového produktu dňa D ocenená na úrovni položky „Best ask
price“ na http://www.pxe.cz/Futures. s K je obchodná marža dodávateľa.
b) cena za dodávku elektriny bude platná pre všetky dohodnuté OM a uvádza sa bez DPH
a spotrebnej dane,
c) odberateľ má v nakupovať elektrinu maximálne v 2 tranžiach v dobe od akceptácie tejto
ponuky do 15.12.2021!
d) zákaznícka podpora pre realizáciu zmien pre odberné miesta (vrátane zmeny pôvodného
dodávateľa) ,

e) zákaznícka

podpora

pre

riešenie

poruchových

a havarijných

stavov,

spôsob

oznamovania plánovaných prerušení dodávok elektriny,
f)

súčinnosť pri vyhlásení regulačných stupňov pre odber elektriny v stave núdze

g) spôsob riešenia dodávok elektriny pre nové OM, pre ktoré objednávateľ bude potrebovať
zabezpečiť dodávku v priebehu roku 2022 (časovo, vecne, cena komodity elektriny).
Pre časť C
a) cena vykupovanej elektriny resp. spôsob určenia jej ceny,
b) platobné podmienky – fakturácia na mesačnej báze,
c) prevzatie zodpovednosti za odchýlku
d) v prípade možnosti dodávky regulačnej elektriny v rámci bilančnej skupiny
1. možnosť diaľkového riadenia výkonu,
2. systém nominácii a renominácii v rámci bilančnej skupiny,
3. spôsob vyhodnocovania odchýlky a platba za internú odchýlku,
4. cena kladnej a zápornej regulačnej elektriny (percentuálne z tarify stanovenej
OKTE a.s.)
5. platobné podmienky
 úhrada nominovaného objemu elektrickej energie,
 mesačná fakturácia na základe vyhodnotenia internej odchýlky

9. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

Áno, avšak žiadame podať ponuku pre

celý rozsah výzvy

10. Možnosť predloženia variantných riešení:

umožňuje sa avšak len spolu

s podrobným porovnaním variantov!

11. Lehota trvania zmluvy:

do 31.12.2022

12. Termín dodania predmetu zákazky:

od 1.1.2021 do 31.12.2022

13. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na
dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:


Rovnomerná zálohová platba vo výške 1/12 predpokladanej ročnej platby za dodávku
zmluvného množstva plynu



Splatnosť vyúčtovacích faktúr za mesiace január až november 2022 bude 31.12.2022,
splatnosť vyúčtovacej faktúry za december 2022 bude 31.01.2023



úhrada zálohových platieb 20. dňa daného mesiaca.

14. Ponuka predložená účastníkom musí obsahovať:
a) doklad o oprávnení podnikať - aktuálny výpis zo živnostenského registra, resp. aktuálny
výpis z obchodného registra, príp. iný doklad, (nie však potvrdenie Úradu pre verejné
obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov). V predmete podnikania musí byť
uvedená činnosť oprávňujúca účastníka dodávať požadovaný tovar.
b) povolenie na podnikanie v energetike pre predmet podnikania plynárenstvo a rozsah
podnikania dodávka plynu +EE vydané Úradom pre reguláciu sieťových odvetví,
c) referencie účastníka, ktorými účastník musí deklarovať dodávku zemného plynu v
objeme minimálne

100 mil m3 odberateľom na území SR v roku 2021, podpísané

účastníkom, štatutárnym orgánom alebo osobou oprávnenou konať za účastníka v
súlade so spôsobom konania uvedenom v doklade o oprávnení podnikať príp. v inom
doklade
d) každá referencia - dôkaz o plnení, musí obsahovať tieto náležitosti:
1. konečný odberateľ - obchodné meno spoločnosti,
2. adresa sídla,
3. meno kontaktnej osoby,
4. dodávateľ (účastník) - obchodné meno spoločnosti
5. rok dodávky,
6. množstvo dodaného plynu v m3
e) návrh zmluvy, prehlásenie účastníka, že má rezervované (uskladnené) množstvo
plynu v zásobníkoch na území ČR alebo SR najmenej vo výške obstarávateľom
obstarávaného množstva zemného plynu pre rok 2021.
f)

kontaktné informácie na osoby konajúce za účastníka v súťaži a to e-mail, telefón a fax,
prostredníctvom ktorých bude obstarávateľ kontaktovať účastníka v prípade potreby pre
účely obstarávania tejto zákazky.

15. Lehota na predkladanie ponúk:

do 12:00 hod. dňa 23.11.2020

16. Spôsob predloženia ponúk :
 V zalepenej obálke osobne alebo poštou

 elektronicky vo formáte „pdf“ /prílohy môžu byť aj v inom vhodnom formáte/ na
adresu riaditel@enerbyt.sk, resp. energetik@enerbyt.sk
s označením „Cenová ponuku ZP+EE 2022 „
17. Kritériá na vyhodnotenie ponúk:
Celková ekonomická výhodnosť ponuky pre obstarávateľa

18. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:

31. 02. 2021

Obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť súťažné podmienky, rozhodnúť o splnení
podmienok účasti a požiadaviek obstarávateľa v súťaži, predĺžiť lehotu viazanosti ponúk,
odmietnuť predloženú ponuku, zrušiť súťaž, rokovať s účastníkom/účastníkmi, rozhodnúť o
ďalšom postupe pre zabezpečenie predmetu zákazky, odmietnuť ponuku účastníka z dôvodu
akéhokoľvek porušenia podmienok účasti v súťaži podľa súťažných podkladov a výzvy k
súťaži, resp. ich úplného nenaplnenia, neprijať ponuku.
V Štúrove, dňa 27.10.2020
Ing. Juraj SZÓRÁD
konateľ

