
Príloha_1: Krycí list

Navrhovateľ:

Spoločnosť:

Sídlo:

Krajina: IČO:

Registrovaná:

Kontaktná osoba:

Tel.č.:

e-mail:

Písomné vyhlásenie navrhovateľa, že výslovne súhlasí s podmienkami a so znením návrhu zmluvy 

uvedenej v súťažných podkladoch podľa vzoru v Prílohe č.2 v súťažných podkladoch.

Doklad o oprávnení podnikať, t.j. výpis z obchodného registra(1) alebo ekvivalent výpisu v prípade 

navrhovateľa registrovaného mimo Slovenskej republiky, na ktorom musí byť zapísaný predmet 

podnikania oprávňujúci navrhovateľa na dodávku plynu alebo iný doklad o oprávnení podnikať.

Kópiu právoplatného povolenia na dodávku plynu vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví 

(ÚRSO).

Osvedčenie o registrácii pre daň z pridanej hodnoty, v opačnom prípade čestné vyhlásenie o tom, že nie 

je platcom DPH podpísané navrhovateľom.

Krycí list

Navrhovateľ vyhlasuje, že predložil všetky prílohy  požadované na základe súťažných podkladov. 

Predloženie požadovaného dokladu potvrdí navrhovateľ značkou X vpísanou do príslušného políčka; v prípade, 

že sa navrhovateľ zúčastnil Tendra na rámcovú zmluvu o dodávke plynu na straty a vlastnú spotrebu 

vyhláseného v júli 2022 alebo Tendra na dodávku plynu počas krízovej situácie vyhláseného v júli 2022 

predkladá iba vyhlásenie č. 1 podľa prílohy č. 2 a doklady, u ktorých došlo k zmene.

Ak v tomto vyhlásení nie je výslovne stanovené inak, všetky pojmy použité v tomto vyhlásení majú ten istý 

význam ako pojmy v súťažných podkladoch. Navrhovateľ vyplní tento krycí list veľkými písmenami do 

stanovených koloniek a v súlade so súťažnými podkladmi.

Čestné vyhlásenie, že nie je voči navrhovateľovi začaté konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, nie 

je v konkurze alebo likvidácii, nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok 

majetku podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii v platnom znení, ani nie je v 

obdobnom konaní podľa zákonov a predpisov platných v krajine jeho sídla a nemá daňové nedoplatky a 

nedoplatky do poistných fondov podľa vzoru v Prílohe č.3 v súťažných podkladoch.

Čestné vyhlásenie, že navrhovateľ nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je v obdobnej 

situácii podľa právnych predpisov platných v krajine jeho sídla podľa vzoru v Prílohe č.4 v súťažných 

podkladoch.

Písomné vyhlásenie navrhovateľa, že výslovne súhlasí s podmienkami obchodnej verejnej súťaže 

uvedenými v súťažných podkladoch podľa vzoru v Prílohe č.2 v súťažných podkladoch.
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(1) § 27 Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Za navrhovateľa:

Podpis Podpis

Meno a priezvisko Meno a priezvisko

Pozícia Pozícia

Dátum Dátum

V prípade zahraničných navrhovateľov potvrdenie o daňovom domicile vydané príslušným správcom 

dane a čestné prehlásenie, či  má resp. nemá na území SR stálu prevádzkareň.

Doklad preukazujúci schopnosť navrhovateľa splniť svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy o dodávke 

plynu (podmienky finančnej, ekonomickej a technickej spôsobilosti) v zmysle súťažných podkladov, časť 

II. Podmienky súťaže, článok 3. Podmienky účasti preukázanie finančnej, ekonomickej a technickej 

spôsobilosti .
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