Otázky a odpovede k Súťažným podkladom na obstaranie podporných služieb na rok 2013
por. č.

Otázka

Odpoveď

1.

Ako postupovať, keď v súčasnosti u nás prebieha výber dodávateľa elektriny a
nepoznáme spoločnosť ktorá bude výhercom? Stačí ak v ponuke do VK dáme
čestné prehlásenie, že uzavrieme Zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku
pre rok 2013?

Nakoľko podľa informácií od Zúčtovateľa odchýlok (OKTE, a.s.) bude možné uzatvárať Zmluvy o vyhodnotení a
zúčtovaní odchýlok a regulačnej elektriny až v priebehu mesiaca november 2012 je možné postupovať pri plnení
podmienok definovaných v bode 5, prílohy č. 5 k SP nasledovne:
1. V prípade Uchádzačov s vlastnou zodpovednosťou za odchýlku postačuje predloženie čestného prehlásenia, že
uchádzač uzavrie Zmluvu o vyhodnotení a zúčtovaní odchýlok a regulačnej elektriny so spoločnosťou OKTE, a.s.
ako Zúčtovateľom odchýlok s účinnosťou od 01.01.2013,
2. V prípade Uchádzačov, ktorí plánujú preniesť zodpovednosť za odchýlku s účinnosťou od 01.01.2013 na tretí
subjekt, Uchádzač predloží čestné prehlásenie, že uzavrie Zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku na rok
2013 s tretím subjektom, pričom potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za odchýlku na rok 2013 zo strany
príslušného tretieho subjektu doručí Uchádzač Obstarávateľovi ku dňu uzatvorenia Rámcovej zmluvy, najneskôr
však v termíne do 31.12.2012.
3. V prípade nedodržania záväzkov vyplývajúcich z čestných prehlásení podľa bodov 1 a 2, resp. v prípade
nepredloženia potvrdenia o prevzatí zodpovednosti za odchýlku na rok 2013 zo strany príslušného tretieho
subjektu v termíne podľa bodu 2 vyššie, má sa za to, že Uchádzač odstúpil od svojich ponúk a Obstarávateľ bude
postupovať v zmysle článku 17 SP.

2.

S ohľadom na skutočnosť, že v bode 14.2 SP je uvedené, že uchádzač predkladá
ponuku zaokrúhlenú na celé MW, v bode 15.2 SP že uchádzačom navrhovaná
ponuková cena je za 1 MW a hodinu a že v Prílohe č.2 k SP je pravdepodobne
nesprávne uvedené, že Ponúkaný výkon je v „MW.h“ a Ponuková cena je v
„€/MW.h“, môžeme vo Formulári pre podanie ponuky opraviť položku „MW.h“ na
„MW“ a položku „€/MW.h“ na „€/MW“? Sú uvedené jednotky hodnotou v jednej
hodine alebo agregátom za príslušný počet hodín daného energetického týždňa?

Ponúkaný výkon sa udáva v megawattoch a je rovnaký pre každú hodinu v určenom časovom intervale energetickom týždni. Vzhľadom na nedorozumenia, ku ktorým dochádzalo, bola zvolená jednotka megawatt v
každej hodine energetického týždňa(MW.h). Podobne treba chápať aj ponukovú cenu za megawatt, ktorá je
platná pre každú jednu obchodnú hodinu energetického týždňa (€/MW.h).

3.

Súčasťou ponuky pre výberové konanie na obstaranie PpS na rok 2013 sú 4
Postup pri spracovaní príloh Zmluvy je uvedený v článku XVII ods. 1 Zmluvy - Prílohy Zmluvy: Nedeliteľnou
rovnopisy Zmluvy. Zaujímalo by ma, či postačí urobiť jeden rovnopis zmluvy s
súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce Prílohy (osvedčenia, povolenie na podnikanie v energetike, výpis
originálnymi prílohami (overené kópie licencia, výpis z obch. registra, prehlásenia)
obchodného registra a potvrdenia je potrebné predložiť - 1x úradne osvedčené a 3x kópia)
a v ostatných 3 rovnopisoch zmluvy dať do príloh iba prefotené kópie?

4.

V prípade poskytovania PpS prostredníctvom subdodávateľa sa čl. IV. ods. 1)
Trojstrannej dohody odvoláva na Prílohu č. 2 a obdobie uvedené v čl. III ods.
1). V čll. III ods. 1) je konkretizovaný typ PpS a obdobie (napr. 01.01.2013 –
31.12.2013). Ako správne vyplniť Prílohu č. 2, keď je tam uvedený formát
„dd.mm.rrrr“ a subdodávateľ bude poskytovať plnenie celý kalendárny rok?

5.

Je potrebné vystaviť prehlásenie podľa Prílohy č. 7, ak zmluvu podpisujú
štatutárny zástupcovia spoločnosti registrovaný v obchodnom registri?
V minulosti sa potvrdenie pýtalo od poskytovateľov, ktorí nemajú zariadenie vo
vlastníctve.

Názov predmetu zákazky: Obstaranie podporných služieb na rok 2013

V prípade, že Subdodávateľ poskytne Poskytovateľovi technické kapacity zariadení, na ktorých budú poskytované
PpS, na obdobie uvedené v čl. III ods. 1) Trojstrannej dohody pre rovnaké druhy PpS, v rovnakom množstve pre
jednotlivé hodiny stačí, ak v tabuľke uvedie nasledovné dátumy s vyplnením požadovaných hodnôt:

Áno, prehlásenie je potrebné vystaviť, pretože je súčasťou Prílohy č. 7 k Rámcovej zmluve o poskytovaní
podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny, ktorá obsahuje "Prehlásenie o tom, že Poskytovateľ je
vlastníkom zariadení na ktorých budú poskytované PpS, alebo úradne osvedčený písomný súhlas vlastníka
zariadenia udelený minimálne po dobu platnosti a účinnosti Zmluvy poskytovať PpS Poskytovateľovi na jeho
zariadení".
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