
Príloha_5: Formulár cenového návrhu

Postup pri vypisovaní cenového návrhu:

Navrhovateľ :

Spoločnosť :

Sídlo:

Krajina: IČO:

Registrovaná:

Kontaktná osoba:

Tel.:

e-mail:

Cenový návrh:

1) Rok dodávky plynu:

2) Fixná cena:

€

3) Jednotková cena za plyn :

€/MWh

Vyhlásenia:

Za navrhovateľa:

Podpis Podpis

Meno Meno

Pozícia Pozícia

Dátum Dátum

Cenový návrh do obchodnej verejnej súťaže 

Tender na dodávku plynu 

na rok : (je potrebné doplniť rok dodávky plynu)

Navrhovateľ si je vedomý, že chybne vyplnený cenový návrh alebo nedodanie potrebných príloh podľa súťažných podkladov, oprávňuje SPP-D cenový 

návrh odmietnuť.

Navrhovateľ považuje zverejnený návrh zmluvy za právne záväzný.

Navrhovateľ súhlasí so všetkými podmienkami dodávky stanovenými v súťažných podkladoch a v návrhu zmluvy zverejnenými na stránke SPP-D. 

Ak v tomto cenovom návrhu nie je výslovne stanovené inak všetky pojmy použité v tomto cenovom návrhu majú ten istý význam ako pojmy v súťažných 

podkladoch. Navrhovateľ vyplní tento cenový návrh veľkými písmenami do stanovených koloniek a to v súlade so súťažnými podkladmi.

Akciová spoločnosť, IČO: 35 910 739, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 3481/B

Navrhovateľ čestne vyhlasuje, že:

i) všetky dokumenty a informácie, ktoré predložil vyhlasovateľovi sú správne, pravdivé a úplné,

ii) že bude SPP-D informovať o akejkoľvek škode, ktorá môže vzniknúť nesprávnosťou, nekompletnosťou alebo nepravdivosťou poskytnutých informácii 

a dokumentov,                                                                                                                                                                                          

iii) všetky dokumenty predložené vyhlasovateľovi sú aktuálne. Pokiaľ predložené dokumenty aktuálne nie sú, navrhovateľ čestne vyhlasuje, že v lehote 

na predloženie cenového návrhu predloží v samostatnej obálke aktualizované dokumenty vyhlasovateľovi. 

Navrhovateľ uvedený nižšie týmto predkladá záväznú cenovú ponuku na základe podmienok uvedených v súťažných podkladoch.

Toto je cenový návrh do obchodnej verejnej súťaže Tender na dodávku plynu, predmet obstarávania „dodávka plynu na rok 2021" (ďalej iba „Cenový 

návrh“), ktorú vyhlásila spoločnosť SPP – distribúcia, a.s. (ďalej len „SPP-D“) zverejnením súťažných podkladov na svojej internetovej stránke.

Navrhovateľ v súlade so súťažnými podkladmi podáva cenový návrh na dodávku plynu 
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