Vyhlásenie: číslo obchodnej verejnej súťaže (OVS) ID 02/2021
Vyhlasovateľ súťaže:
Stredoslovenská energetika, a. s.
so sídlom:
Pri Rajčianke 8591/4B
010 47 Žilina
IČO: 51 865 467
IČ DPH:SK2020106682
Bankové spojenie: VÚB Žilina
Číslo účtu: 702-432/0200
spoločnosť zaregistrovaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo:
10956/L
web stránka :
www.sse.sk
Kontaktná osoba:

Bc. Roman Kasák
tel. +421 41 519 2586
mobil: +421 505 133 344
fax +421 41 519 2613
e-mail – roman.kasak@sse.sk, backoffice-sse@sse.sk

vyhlasuje v súlade s ust. § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov a ust. § 29 ods. 3, 5 a 6 zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach
obchodnú verejnú súťaž (ďalej len „súťaž“) na:

Dodávka elektriny zraniteľným odberateľom SSE na rok 2023.
Bližší popis zákazky:
Dodávka elektriny zraniteľným odberateľom, ktorými sú odberatelia v domácnosti a malé podniky na
rok 2023 v ročnom objeme cca 1,7 TWh +/- 25%. (Presné množstvo spresní vyhlasovateľ do konca
lehoty viazanosti ponuky.)
Podmienky súťaže:
Lehota na prihlásenie sa do súťaže: písomne poštou alebo elektronicky e-mailom, u kontaktnej
osoby vyhlasovateľa (roman.kasak@sse.sk, backoffice-sse@sse.sk), do termínu 28. 10. 2021 do
14:00 hod. Rozhodujúci je termín doručenia žiadosti. Požadované dokumenty doručené po tomto
termíne vyhlasovateľ nebude akceptovať.
Žiadosť o prihlásenie musí obsahovať identifikačné, kontaktné údaje navrhovateľa a dokumenty
preukazujúce splnenie podmienok prihlasovacieho kola v zmysle obchodných podmienok obchodnej
verejnej súťaže (ďalej len „obchodné podmienky“). Žiadosť musí byť podpísaná osobou/osobami
oprávnenou konať v mene navrhovateľa.
Podmienky súťaže sú stanovené v tomto oznámení, obchodných podmienkach a súťažných
podkladoch. Súťažné podklady budú odoslané navrhovateľovi elektronicky, po ukončení termínu na
prihlásenie sa do súťaže a splnení obchodných podmienok podľa bodu 3.5 a v tomto oznámení (pozri
nižšie definované Požadované dokumenty). Dokumenty podľa uvedeného bodu 3.5 je možné nahradiť
čestným prehlásením. Čestné prehlásenie musí byť podpísané osobou/osobami oprávnenou konať
v mene navrhovateľa. Vyhlasovateľ je oprávnený požadovať od navrhovateľa preukázanie
splnomocnenia alebo oprávnenia na konanie.
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Požadované dokumenty predložené v slovenskom alebo českom jazyku
1. vyplnená prihláška do obchodnej verejnej súťaže;
2. čestné prehlásenie podľa bodu 3.5 Obchodných podmienok uverejnených na www.sse.sk
v časti Výberové konania;
3. čestné prehlásenie, že uchádzač má uzatvorenú platnú EFET zmluvu na dodávku elektriny
s vyhlasovateľom;
4. uchádzač potvrdí formou čestného vyhlásenia, že má on, alebo jeho materská spoločnosť
celkové vlastné imanie k 31.12.2020 vyššie ako 500 miliónov EUR, pričom túto skutočnosť
preukáže uchádzač predložením svojej výročnej správy za rok 2020 alebo výročnej správy
svojej materskej spoločnosti za rok 2020 alebo uvedením odkazu na internetovú adresu, kde
je uvedená výročná správa zverejnená.
Navrhovateľom, ktorí splnia požiadavky vyhlasovateľa, budú zaslané súťažné podklady.
Lehota, do ktorej možno podať ponuku bude oznámená prihláseným uchádzačom.
Spôsob a miesto podávania ponuky bude oznámené prihláseným uchádzačom
zaslaných súťažných podkladoch.

v

Vyhodnotenie súťaže: Súťaž bude vyhodnotená bez účasti navrhovateľov.
Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk pre predmet zákazky:
Každému uchádzačovi, ktorého Ponuka bola vyhodnotená, bude bezodkladne po schválení v
štatutárnych orgánoch obstarávateľa doručené oznámenie o výsledku vyhodnotenia jeho Ponuky
najneskôr v lehote viazanosti Ponuky OVS.
Lehota viazanosti návrhov:
Začína plynúť uplynutím lehoty na predkladanie návrhov a končí uzavretím písomnej zmluvy
s úspešným navrhovateľom alebo doručením oznámenia o odmietnutí návrhu navrhovateľa alebo
doručením oznámenia o zrušení súťaže navrhovateľom alebo v zmysle súťažných podkladov.
Práva vyhradené vyhlasovateľom súťaže: sú uvedené v obchodných podmienkach.

V Žiline 21.10. 2021
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