VYHLÁSENIE OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE
„Dodávka elektriny pre vlastnú spotrebu PPC Malženice vo vlastníctve spoločnosti ZSE
Elektrárne, s.r.o. na obdobie od 01.06.2022 do 31.12.2023“
o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy v zmysle ust. § 281 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a ust. § 29 ods.
3, 5 a 6 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach (ďalej len „súťaž“ alebo „OVS“)
VYHLASOVATEĽ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zápis v registri:
Webové sídlo:

ZSE Elektrárne, s.r.o.
SPP Kompresorová stanica 3
36239593
2021542259
Obchodný register OS Trnava, Oddiel Sro, Vložka číslo: 12311/T
www.elektraren-malzenice.sk

Kontaktná adresa pre proces, predmet a priebeh OVS:
Soňa Orviská
SPP Kompresorová stanica 3
SK-919 33 Trakovice
email: sona.orviska@ppc-malzenice.sk
(ďalej len „Vyhlasovateľ“)

1.

PREDMET SÚŤAŽE

1.1.

Predmetom tejto súťaže je výzva na predkladanie návrhov na uzatvorenie kúpnej
zmluvy na dodávku elektriny pre koncového odberateľa Paroplynový cyklus (ďalej len
„PPC“) Malženice v období od 01.06.2022 do 31.12.2023 (ďalej aj „zmluva“) v súlade
s podmienkami uvedenými v tomto vyhlásení súťaže (ďalej len „Vyhlásenie súťaže“).
Vyhlasovateľ uzavrie s úspešným účastníkom zmluvu na dodávku elektriny.
Vyhlasovateľ požaduje nasledovné ustanovenia ako povinné obsahové náležitosti
zamýšľanej zmluvy, to znamená, že budú súčasťou predkladaného návrhu zmluvy zo
strany účastníka:
a) Objem dodávky elektriny za hodinu:
0 – 6,5 MWh podľa aktuálnych potrieb odberu
b) Rozsah odberu v jednotlivých mesiacoch:
0 – 1 500 MWh na základe plánu dodávky elektriny. Nominácia bude upresňovaná
v rámci mesačnej, týždennej a dennej prípravy prevádzky.
c) Predpokladaný odber v rozsahu :

1.2.

1 400 MWh – 15 000 MWh / ročne (očakávaný odber na úrovni 9 000 MWh) na
základe potrieb odberateľa. Nominácia bude upresňovaná v rámci mesačnej,
týždennej a dennej prípravy prevádzky.
d) Cena:
Cena za dodávku elektriny podľa požiadaviek vyhlasovateľa v EUR bez DPH, ktorá
bude určená na základe aktuálnych cien elektriny na organizovanom
krátkodobom trhu elektriny v SR a to výpočtom podľa nasledujúceho vzorca:
Jednotková cena za dodávku elektriny v mesiaci „M“ roku „R“ =
∑𝒎𝒎
𝒉𝒉=𝟏𝟏�(𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝒉𝒉 +𝑲𝑲)×𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝒉𝒉 �
∑𝒎𝒎
𝒉𝒉=𝟏𝟏 𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝒉𝒉

kde:
m
SPOTh

je počet hodín v mesiaci „M“ roku „R“
je jednotková cena elektriny na krátkodobom trhu v SR v hodine „h“
mesiaca „M“ roku „R“ (EUR/MWh)
zverejnená

na

stránke

https://www.okte.sk/sk/kratkodoby-

trh/zverejnenie-udajov/
QMRh
K

je skutočná spotreba Odberateľa v hodine „h“ mesiaca „M“ roku „R“
(MWh)
koeficient ceny = xxx EUR/MWh;

Výsledok výpočtu podľa tohto vzorca sa zaokrúhli matematicky na dve desatinné
e)

f)
g)

h)

i)
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miesta.
Miesto dodania:
Koncový odberateľ PPC Malženice so sídlom SPP, Kompresorová stanica 3, 919 33
Trakovice, EIC kód odberné miesto 24ZPPS-KRIZOEONM
Termín požadovanej realizácie dodávky elektriny:
01.06.2022 0:00 hod. – 31.12.2023 24:00 hod.
Povinnosť úspešného účastníka prevziať zodpovednosť za odchýlku:
Úspešný účastník je povinný prevziať zodpovednosť za odchýlku za Vyhlasovateľa,
t.j. Koncového Odberateľa.
Právo Vyhlasovateľa na zmenu mesačného odberu:
Vyhlasovateľ/Koncový Odberateľ si vyhradzuje právo zmeny predpokladaného
mesačného odberu bez nároku na zvýšenie ceny elektriny zo strany úspešného
účastníka.
Právo vyhlasovateľa na opciu:

1.3.

1.4.

2.

Vyhlasovateľ/Koncový Odberateľ si vyhradzuje jednostranne právo opcie na
predĺženie zmluvy do konca roka 2024 za rovnakých podmienok ako pre zmluvné
obdobie OVS.
j) Potvrdenie na podnikanie v elektroenergetike - dodávka elektriny:
Pre tento bod návrhu zmluvy platí, že účastník pripojí aj kópiu takéhoto
potvrdenia a to do prílohy návrhu zmluvy.
Záujemcovi sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému
predmetu súťaže. Variantné riešenie predložené v návrhu nebude zaradené do
vyhodnotenia návrhov.
Pre vylúčenie pochybností Vyhlasovateľ a teda Koncový Odberateľ je súčasne aj
výrobca elektriny s platnou licenciou na výrobu a dodávku elektriny.
PODMIENKY ÚČASTI V SÚŤAŽI

Do tejto súťaže je oprávnený prihlásiť sa iba záujemca, ktorý do konca lehoty na
prihlásenie, predloží prostredníctvom elektronického systému doklady, ktorými preukáže
splnenie nasledujúcich podmienok účasti v súťaži:
2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

3|10

Čestné vyhlásenie, ktoré sa nachádza v prílohe tohto vyhlásenia obchodnej
verejnej súťaže
Doklad: Túto podmienku záujemca preukáže priložením podpísaného skenu
čestného vyhlásenia do elektronického systému.
Platný certifikát systému manažérstva kvality vydaný nezávislou inštitúciou,
ktorým záujemca preukáže dodržiavanie noriem kvality podľa požiadaviek
EN ISO 9001, resp. iný rovnocenný dôkaz, ktorým preukáže dodržiavanie
požiadaviek kvality minimálne v rovnakom rozsahu ako sú požiadavky EN
ISO 9001 .
Doklad: Túto podmienku záujemca preukáže priložením kópie platného
certifikátu do elektronického systému.
Platný certifikát systému environmentálneho manažérstva vydaný
nezávislou inštitúciou, ktorým záujemca preukáže dodržiavanie noriem
kvality podľa požiadaviek ISO 14001, resp. iný rovnocenný dôkaz, ktorým
preukáže dodržiavanie požiadaviek kvality minimálne v rovnakom rozsahu
ako sú požiadavky ISO 14001.
Doklad: Túto podmienku záujemca preukáže priložením kópie platného
certifikátu do elektronického systému.
Platný certifikát systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci vydaný nezávislou inštitúciou, ktorým záujemca preukáže dodržiavanie
noriem kvality podľa požiadaviek ISO 18 001, resp. iný rovnocenný dôkaz,
ktorým preukáže dodržiavanie požiadaviek kvality minimálne v rovnakom
rozsahu ako sú požiadavky ISO 18 001 .
Doklad: Túto podmienku záujemca preukáže priložením kópie platného
certifikátu do elektronického systému.

2.1.5.

2.1.6.

Zoznam zákaziek rovnakého charakteru ako je komodita, pre ktorú sa
realizuje táto súťaž, zrealizovaných (ukončených) účastníkom. V zozname
zákaziek je potrebné uviesť referencie za realizované dodávky elektriny u
minimálne 3 klientov na území SR za obdobie rokov 2018 - 2022, pričom platí,
že dodávka u každého jedného tohto klienta bola súvisle min. 2 roky s
objemom dodávky min. 6 GWh pre jedného odberateľa. Umožňuje sa viac
odberných miest. Zoznam zákaziek uvedie účastník do prílohy záväzného
návrhu zmluvy a to dopísaním údajov do tabuľky (Príloha č. 3)
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo kontaktovať osoby uvedené v zozname
zákaziek.
Doklad: Túto podmienku záujemca preukáže priložením doplneného
referenčného listu, ktorého vzor je prílohou tejto súťaže.
Záujemca predloží Dohodu o mlčanlivosti.
Ako podklad použije vzor takejto Dohody, ktorý je Prílohou tohto vyhlásenia
súťaže.
Doklad: Túto podmienku záujemca preukáže priložením skenu doplnenej a
podpísanej Dohody o mlčanlivosti a následne odošle originál poštou.

3.

PRIHLÁSENIE DO SÚŤAŽE

3.1.

Prihlásenie sa do tejto súťaže je možné po registrácii prostredníctvom elektronického
systému na adrese: zse.eranet.sk.
Pre úspešné dokončenie prihlásenia do tejto súťaže je záujemca povinný zakliknúť
pole „prihlásiť sa“, a to najneskôr do konca lehoty na prihlásenie podľa časového
harmonogramu tejto súťaže.
Po obdržaní prihlášky Vyhlasovateľ zašle záujemcovi informáciu o akceptovaní
prihlášky do súťaže. Záujemca, ktorý sa úspešne prihlási do súťaže, predkladá návrh
podľa tohto Vyhlásenia súťaže.
V prípade úspešného prihlásenia sa do súťaže, vyhlasovateľ v stanovenom čase zaradí
účastníka do súťaže a zašle mu Odberový diagram dodávky elektriny v elektronickej
forme.
Po prihlásení sa môže účastník zúčastniť verejného konzultačného dňa v termíne
podľa časového harmonogramu. Účelom verejného konzultačného dňa je detailné
vysvetlenie predmetu súťaže a podmienok vykonávania predmetnej dodávky. Verejný
konzultačný deň bude prebiehať na adrese ZSE Elektrárne, s.r.o., SPP Kompresorová
stanica 3, 919 33 Trakovice. Vyhlasovateľ si na základe záverov verejného
konzultačného dňa vyhradzuje právo upraviť Vyhlásenie súťaže, vrátane jeho príloh.
Upravené dokumenty VK Vyhlasovateľ zašle všetkým prihláseným účastníkom.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
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4.

PREDKLADANIE NÁVRHOV

4.1.

V termíne do konca lehoty na predkladanie návrhu podľa harmonogramu tejto
súťaže predloží účastník prostredníctvom elektronického systému návrh, ktorý bude
pozostávať z:
4.1.1.

Návrhu zmluvy, pričom jeho súčasťou sú všetky nižšie uvedené požiadavky:

A) Oprávnenie na podnikanie v energetike uvedie účastník ako súčasť záväzného
návrhu a to vložením kópie takéhoto oprávnenia do prílohy záväzného návrhu
zmluvy.
B) Pre návrh ceny platia nasledovné požiadavky:
a) Koeficient ceny „K“ je vyjadrený v eurách (EUR) bez DPH/MWh skutočného
odberu.
b) Cenový koeficient „K“ bude platiť uvedenom období dodávky (01.06.2022 31.12.2023).
c) Jednotková cena za dodávku elektriny sa pre jednotlivé kalendárne mesiace
Zmluvného obdobia určí na základe aktuálnych cien elektriny na
organizovanom krátkodobom trhu elektriny v SR a to výpočtom podľa
nasledujúceho vzorca:
Jednotková cena za dodávku elektriny v mesiaci „M“ roku „R“ =

kde:
m
SPOTh

∑𝒎𝒎
𝒉𝒉=𝟏𝟏�(𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝑺𝒉𝒉 + 𝑲𝑲) × 𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝒉𝒉 �
∑𝒎𝒎
𝒉𝒉=𝟏𝟏 𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝑸𝒉𝒉

je počet hodín v mesiaci „M“ roku „R“
je jednotková cena elektriny na krátkodobom trhu v SR v hodine „h“
mesiaca „M“ roku „R“ (EUR/MWh)
zverejnená

na

stránke

https://www.okte.sk/sk/kratkodoby-

trh/zverejnenie-udajov/
QMRh
K

je skutočná spotreba Odberateľa v hodine „h“ mesiaca „M“ roku „R“
(MWh)
koeficient ceny = xxx EUR/MWh;

Výsledok výpočtu podľa tohto vzorca sa zaokrúhli matematicky na dve desatinné
miesta.
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d) Účastník pri zadávaní návrhu koeficientu ceny „K“ vychádza z toho, že
zadávaná hodnota koeficientu ceny bude súčasťou pre stanovenie výslednej
Jednotkovej ceny na základe vzorca v bode 4.1.1. B) c) v eurách bez dane z
pridanej hodnoty a ostatných daní a poplatkov v zmysle všeobecne záväzných
právnych predpisov. Účastník zadaním svojho návrhu súhlasí s tým, že ním
navrhovaná cena je určená s prihliadnutím na ostatný zmluvný obsah v zmysle
tohto vyhlásenia (napr. ale nielen termín a objem dodávky elektriny,
plánovaný ročný odber, zodpovednosť za odchýlku, atď.).
e) V prípade prijatia záväzného návrhu zmluvy a následného podpisu zmluvy
ostáva cenový návrh koeficientu ceny „K“ v platnosti až po ukončenie platnosti
tejto zmluvy a nie je možné ho zmeniť.
f) Koeficient ceny „K“ uvedený účastníkom obsahuje všetky náklady súvisiace s
dodávkou elektriny v zmysle tohto vyhlásenia súťaže v prípade uzatvorenia
zmluvy a nemôžu byť fakturované žiadne ďalšie dodatočné poplatky, náklady
alebo pod.
g) Účastník uvedie koeficient ceny „K“ v rámci záväzného návrhu zmluvy spolu
so vzorcom na výpočet jednotkovej ceny za dodávku elektriny uvedeným
v bode 4.1.1. B) c)
h) Účastník je návrhom koeficientu ceny viazaný od momentu jeho predloženia v
záväznom návrhu zmluvy.
C) Účastník zašle dva doplnené a podpísané rovnopisy návrhu zmluvy o dodávke
elektriny, ktoré budú obsahovať povinné obsahové náležitosti zamýšľanej zmluvy.
4.1.1.

Finálnej cenovej ponuky pre koeficient ceny „K“, ktorá slúži pre vyhodnotenie
celkovej výhodnosti návrhu. Cena uvedená účastníkom obsahuje všetky
náklady súvisiace s poskytnutím predmetu tejto súťaže v zmysle tohto
Vyhlásenia súťaže a zmluvného návrhu.
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4.2.

Vyhlasovateľ overí splnenie podmienok predloženia návrhu podľa toho článku
Vyhlásenia súťaže a pristúpi k hodnoteniu návrhu podľa tohto Vyhlásenia súťaže.

4.3.

V prípade nepredloženia všetkých dokumentov zo strany účastníka, resp. ak
predložené dokumenty nebudú obsahovať všetky náležitosti, alebo sa budú
odchyľovať od podmienok stanovených v tomto Vyhlásení súťaže, prípadne ak
predložené dokumenty budú nečitateľné alebo neúplné, Vyhlasovateľ má právo
požadovať od účastníka doplnenie týchto dokumentov, prípadne ich zmenu alebo
opravu. Doplnenie, zmenu alebo opravu dokumentov musí účastník zaslať
elektronicky cez systém do 3 (troch) pracovných dní od požiadavky Vyhlasovateľa na
doplnenie, zmenu alebo opravu dokumentov, ak Vyhlasovateľ neurčí dlhšiu lehotu na
ich predloženie.

4.4.

Ak účastník nepredloží všetky dokumenty ani na výzvu Vyhlasovateľa podľa tohto
článku Vyhlásenia súťaže, ak požadované dokumenty naďalej nebudú obsahovať
všetky požadované náležitosti alebo sa budú odchyľovať od podmienok stanovených
v tomto Vyhlásení súťaže, alebo v prípade predloženia neúplných, nečitateľných,
nesprávnych alebo nepravdivých dokumentov, prípadne dokumenty nebudú
doručené v požadovanej lehote, Vyhlasovateľ má právo neuzavrieť s úspešným
účastníkom zmluvu a vyzvať na uzavretie zmluvy účastníka, ktorý sa umiestnil ako
ďalší v poradí.

4.5.

Účastník predložením svojho návrhu na uzatvorenie zmluvy Vyhlasovateľovi výslovne
súhlasí s neodvolateľnosťou tohto návrhu.

5.

VYHODNOTENIE NÁVRHOV

5.1.

Vyhlasovateľ vyhodnotí účastníkmi predložené návrhy v zmysle nižšie uvedených
pravidiel a na základe celkovej výhodnosti návrhu. Vyhlasovateľ určí celkovú
výhodnosť návrhu na základe kritérií uvedených v tomto bode.
5.1.1.

Cenový návrh 100 %

5.2.

Miestom vyhodnocovania návrhov je sídlo Vyhlasovateľa.

5.3.

Vyhlasovateľ má právo v prípade prihlásenia sa len jedného účastníka alebo
v prípade obdržania len jedného návrhu spĺňajúceho podmienky na predkladanie
návrhu, zrušiť predkladanie návrhu prostredníctvom elektronického systému alebo
elektronickej aukcie a miesto neho uskutočniť rokovanie s účastníkom o jeho návrhu.
O čase a mieste rokovania bude účastník upovedomený písomne zaslaním pozvánky
kontaktnej osobe účastníka .

5.4.

Cenové ponuky účastníkov môžu byť konfrontované s porovnávacou cenou
vychádzajúcou z vnútornej kalkulácie Vyhlasovateľa. Vyhlasovateľ si zároveň
vyhradzuje právo vyhlásiť ďalšie cenové kolo.

6.

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKA A VYHLASOVATEĽA

6.1.

Predložením návrhu účastník vyjadruje bezvýhradný súhlas so všetkými
podmienkami tejto súťaže a podmienkami uvedenými v zmluvnom návrhu,
uvedenými v týchto dokumentoch Vyhlasovateľa:
a) Všeobecné obchodné podmienky platné ku dňu vyhlásenia súťaže zverejnené
na webovom sídle Vyhlasovateľa;
b) Všeobecné súťažné podmienky platné ku dňu vyhlásenia súťaže zverejnené
na webovom sídle Vyhlasovateľa;
c) toto Vyhlásenie súťaže, vrátane všetkých jeho príloh.
d) so zaslaním informácií Vyhlasovateľom ohľadne tejto súťaže Úradu pre
reguláciu sieťových odvetví v zmysle platných právnych predpisov SR.
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6.2.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka, u ktorého bolo pred
akceptáciou návrhu zistené nesplnenie podmienok tejto súťaže.

6.3.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka, ktorý v rámci súťaže
uviedol nepravdivé alebo neúplné informácie.

6.4.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh účastníka, s ktorým Vyhlasovateľ
ukončil zmluvný vzťah z dôvodu porušenia zmluvných povinností účastníka.

6.5.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo požiadať účastníka o prehodnotenie jeho ponuky
kedykoľvek v priebehu súťaže.

7.

OZNÁMENIE VÝSLEDKU SÚŤAŽE A UZAVRETIE ZMLUVY

7.1.

Vyhlasovateľ oboznámi účastníkov súťaže o prijatí alebo neprijatí ich návrhu v lehote
podľa harmonogramu tohto Vyhlásenia súťaže a to tak, že úspešnému účastníkovi
oznámi, že jeho návrh prijíma a ostatným účastníkom (neúspešní účastníci) oznámi,
že ich návrhy neprijíma. Ďalšie informácie Vyhlasovateľ neposkytuje.

7.2.

Úspešný účastník je povinný poskytnúť Vyhlasovateľovi súčinnosť k uzavretiu Zmluvy.
Úspešný účastník súťaže zašle doplnený a podpísaný návrh Zmluvy poštou na adresu
Vyhlasovateľa uvedenú v úvode tohto Vyhlásenia súťaže v lehote podľa
harmonogramu tohto Vyhlásenia súťaže. Ak úspešný účastník povinnosť podľa
predchádzajúcej vety nesplní, Vyhlasovateľ má právo neuzavrieť s úspešným
účastníkom zmluvu a vyzvať na uzavretie zmluvy účastníka, ktorý sa umiestnil ako
ďalší v poradí.

7.3.

Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie tohto Vyhlásenia súťaže si Vyhlasovateľ
vyhradzuje právo prijať viaceré predložené návrhy alebo odmietnuť všetky
predložené návrhy.

8.

ČASOVÝ HARMONOGRAM SÚŤAŽE

8.1.

Pre túto súťaž platí nasledovný časový harmonogram:

Vyhlásenie súťaže Vyhlasovateľom

6. 5. 2022

Lehota na prihlásenie

Do 13. 5. 2022 do 12:00

Vyhodnotenie prihlásenia

13. 5. 2022 do 16:00

Verejný konzultačný deň

16.5.2022

Úprava technickej špecifikácie v zmysle výsledkov z 16.5.2022
verejného konzultačného dňa
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Predloženie návrhov podľa čl. 4 Prekladanie návrhov
tohto Vyhlásenia súťaže

Do 20. 5. 2022 do 12:00

Vyhodnotenie predloženého návrhov v zmysle čl. 5 Od 20. 5. 2022
Vyhodnotenie návrhov tohto Vyhlásenia súťaže
23.05.2022 do 12:00
Lehota na oznámenie vybratého návrhu/návrhov

do

24. 5. 2022

Zaslanie doplneného návrhu zmluvy (len víťazný Do 3 pracovných dní od
účastník/ víťazní účastníci)
oznámenia
výsledkov
OVS
úspešnému
uchádzačovi
Lehota na oznámenie neúspešným účastníkom

24. 5. 2022

9.

ZMENA A ZRUŠENIE TEJTO SÚŤAŽE

9.1.

Vyhlasovateľ je oprávnený kedykoľvek v priebehu tejto súťaže zmeniť akékoľvek
podmienky uvedené v tomto Vyhlásení súťaže vrátane jeho príloh, a to bez uvedenia
dôvodu.

9.2.

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo túto súťaž zrušiť, pričom dôvod zrušenia sa
účastníkom neoznamuje.

10.

JAZYK SÚŤAŽE

10.1.

Účastník je povinný prihlášku, návrh a ďalšie doklady v tejto súťaži predkladať v
slovenskom jazyku. Účastník môže návrh predložiť aj v inom cudzom jazyku; v
takomto prípade však musia byť predložené aj preklady návrhu a dokladov v
slovenskom jazyku. Vyhlasovateľ nevyžaduje úradne overený preklad. Ak sa zistí
rozdiel v ich obsahu, rozhodujúca je verzia návrhu predložená v slovenskom jazyku.

10.2.

Ak toto Vyhlásenie súťaže výslovne nestanovuje inak, je dorozumievacím jazykom v
tejto súťaži slovenský jazyk.

11.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1.

Účastník berie na vedomie, že odmietnutie návrhu, nezahrnutie návrhu účastníka do
vyhodnocovania, neprijatie návrhu účastníka, zrušenie OVS alebo vykonanie zmien
akýchkoľvek podmienok súťaže uskutočnených v priebehu súťaže zo strany
Vyhlasovateľa, nezakladá právo na podanie akýchkoľvek opravných prostriedkov
alebo iných revíznych postupov.

11.2. Účastník nie je oprávnený žiadnym spôsobom meniť alebo odstraňovať čokoľvek v
podmienkach tejto súťaže, ani v zmluvnom návrhu. Účastník je oprávnený dopĺňať
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nové ustanovenia v zmluvných podmienkach v tej časti, v ktorej Vyhlasovateľ zmenu
alebo doplnenie umožnil.
11.3. Vyhlasovateľ nezahrnie návrh na uzatvorenie zmluvy do súťaže, ak bol návrh na
uzatvorenie zmluvy predložený v rozpore s podmienkami tejto súťaže, alebo účastník
nespĺňa podmienky podľa tohto článku Vyhlásenia súťaže. Vyhlasovateľ si ďalej
vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu s účastníkom, u ktorého bolo ešte pred
uzatvorením zmluvy dodatočne zistené nesplnenie podmienok tejto súťaže.
11.4. Vyhlasovateľ neuhrádza účastníkom náklady spojené s ich účasťou v tejto súťaži bez
ohľadu na to, akým spôsobom táto súťaž skončí. Účastníci v plnej miere hradia všetky
náklady, spojené s ich účasťou v súťaži, ktoré im tým vzniknú.
Prílohy:
Príloha č.1 – Dohoda o mlčanlivosti – vzor
Príloha č.2 – Čestné vyhlásenie Účastníka
Príloha č.3 – Zoznam zákaziek
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