
Názov predmetu zákazky: Nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a pre vlastnú spotrebu elektrických staníc na rok 2017 – ročné pásmo 

Otázky a odpovede k Súťažným podkladom na nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave  

a pre vlastnú spotrebu elektrických staníc na rok 2017 – ročné pásmo 

 
por. č. 

 
Otázka Odpoveď 

1. 

Podľa bodu 24.3. súťažných podkladov zákazky “Nákup elektriny na krytie 
strát v prenosovej sústave a pre vlastnú spotrebu  elektrických staníc na rok 
2017 – ročné pásmo” sa referenčná cena elektriny určí ako aritmetický 
priemer denných cien oficiálneho kurzového lístka zverejneného burzou 
PXE (POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE) na jej webovom sídle, produktu 
F PXE SK BL Cal-17 v EUR/MWh za obdobie od 01.01.2016–30.06.2016. 
 
V prílohe “Príloha č. 2 k SP - Formulár Ponuky PZ - ročné pásmo.doc” pre 
toto obdobie ale uvádzate časové rozhranie 01.01.2017 do 30.06.2017. 
 
Prosíme Vás o vyjasnenie tohto rozdielu a zadefinovanie správneho 
vyhodnocovacieho obdobia. 

V prílohe “Príloha č. 2 k SP - Formulár Ponuky PZ - ročné pásmo.doc” bolo 
nesprávne uvedené obdobie od 01.01.2017 do 30.06.2017. 
 
Momentálne je už na webovom sídle SEPS v prílohe “Príloha č. 2 k SP - 
Formulár Ponuky PZ - ročné pásmo.doc” správne definovaná referenčná 
cena s nasledovnou formuláciou: 
Referenčnou cenou sa rozumie aritmetický priemer denných cien 
oficiálneho kurzového lístka, zverejneného burzou PXE (POWER 
EXCHANGE CENTRAL EUROPE) na jej webovom sídle, produktu F PXE SK BL 
Cal-17 v eurách na jednotku množstva elektriny za obdobie od 01.01.2016 
do 30.06.2016. 

2. 

V prílohe č. 1 k súťažným podkladom zákazky “Nákup elektriny na krytie 
strát v prenosovej sústave a pre vlastnú spotrebu elektrických staníc na rok 
2017 – ročné pásmo” sa nachádza Rámcová zmluva na nákup elektriny na 
krytie strát v PS a pre VS ESt na rok 2017, kde sa v bode 14.2. uvádza: 
„Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená previesť práva a povinnosti 
vyplývajúce z tejto Zmluvy na tretí subjekt bez súhlasu druhej zmluvnej 
strany.“ 
Prosíme Vás o vyjadrenie, či SEPS v prípade úspešného uchádzača udelí na 
základe žiadosti úspešného uchádzača Súhlas so zriadením záložného práva 
k pohľadávkam a iným právam na peňažné plnenie z uvedenej rámcovej 
zmluvy v prospech záložného veriteľa úspešného uchádzača. 

Znenie bodu 14.2 Rámcovej zmluvy je štandardným zmluvným 
ustanovením, na základe ktorého je zmluvná strana pred postúpením 
pohľadávky alebo práva na peňažné plnenie zo zmluvy povinná žiadať o 
predchádzajúci súhlas druhú zmluvnú stranu. Spoločnosť SEPS každú takúto 
žiadosť posudzuje individuálne v čase doručenia žiadosti o súhlas s 
postúpením pohľadávky alebo práva na peňažné plnenie zo zmluvy. 

 


