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Otázky a odpovede k Súťažným podkladom na obstaranie podporných služieb na rok 2014 

 
por. č. 

 
Otázka Odpoveď 

1. 

V SP na Obstaranie PpS na rok 2014 je v bode 16.1.1.1. uvedené „nebol 
Uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu 
právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s 
podnikaním“. Následne v bode 16.1.2.1. Uchádzač preukáže splnenie bodu 
16.1.1.1. „ výpisom z registra trestov, nie starším ako 3 mesiace ku dňu 
prekladania Ponúk podľa bodu 23.2. týchto SP“. Má týmto obstarávateľ na 
mysli to, že Účastník VK_PpS_2014 predloží aj výpis z registra trestov svojej 
právnickej osoby? 

Uchádzač predloží výpis z registra trestov za každého člena štatutárneho 
orgánu samostatne, podľa bodu 16.1.2.1. Súťažných podkladov. V prípade 
ak je Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov Úradu verejného 
obstarávania, môže tento doklad nahradiť čestným prehlásením, že je 
zapísaný do zoznamu podnikateľov podľa § 128 zákona č. 25/2006 Z.z. (bod 
16.1.5. Súťažných podkladov). 

2. 

Podľa výpisu z OR v mene spoločnosti koná a za ňu podpisuje predseda 
predstavenstva spoločne s ďalším členom predstavenstva.  
Je možné pre konanie v rámci VK na PpS 2014 splnomocniť aj inú osobu, 
resp. osoby. Ak áno aké splnomocnenie je potrebné použiť, resp. má SEPS 
nejaký vzor takéhoto splnomocnenia, ktoré bude akceptovať? 

V prípade, že doklady predložené v rámci výberového konania budú 
podpisované splnomocnencom, t.j. inou osobou ako štatutárnymi 
zástupcami spoločnosti oprávnenými konať za spoločnosť spôsobom 
uvedeným v platnom výpise z Obchodného registra, je nutné, aby k 
dokladom podpisovaným splnomocnencom v rámci výberového konania 
bolo priložené písomné splnomocnenie oprávňujúce splnomocnenca konať 
a podpisovať za spoločnosť. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
nemá vzor takéhoto splnomocnenia a bude akceptovať splnomocnenie 
predložené uchádzačom, pričom v záujme právnej istoty musia byť podpisy 
splnomocniteľov na splnomocnení úradne osvedčené.  

3. 

V Rámcovej zmluve o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej 
elektriny na rok 2014 je uvedená nová príloha č. 19 s názvom „Hodnoty 
dovoleného trendu pre SRV“. Požadovanú hodnotu dovoleného trendu pre 
SRV zadáva poskytovateľ alebo obstarávateľ a tiež o akú hodnotu sa jedná? 

Požadovanú hodnotu dovoleného trendu SRV (MW/min.) zadáva 
poskytovateľ PpS pre každé svoje zariadenie certifikované na druh služby 
SRV pre nastavenie centrálneho regulátora SRV v RIS SED podľa bodu 6.2. 
Rámcovej Zmluvy o  poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej 
elektriny na rok 2014. Hodnota dovoleného trendu musí byť väčšia alebo 
rovná 1,5 MW/min. (minimum podľa Technických podmienok) a menšia 
alebo rovná ako hodnota dovoleného trendu nastavená na regulátore 
zariadenia pri certifikácii podľa platného certifikátu. 
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4. 

Ako postupovať, keď spoločnosť ešte nemá podpísanú Zmluvu o prevzatí 
zodpovednosti za odchýlku - bez podpísanej Zmluvy spoločnosť nedostane 
potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za odchýlku? Stačí ak do VK dá čestné 
prehlásenie, že uzavrie Zmluvu o prevzatí zodpovednosti za odchýlku pre 
rok 2014? 

Spolu s ponukou musí uchádzač predložiť čestné prehlásenie, podľa bodu 
16.3.2. Súťažných podkladov,  že uzatvorí Zmluvu o prevzatí zodpovednosti 
za odchýlku pre rok 2014 so subjektom zúčtovania. Najneskôr do 
23.12.2013 uchádzač doručí Prevádzkovateľovi PS čestné vyhlásenie 
subjektu zúčtovania, ktorý prevezme zodpovednosť za odchýlku, o prevzatí 
zodpovednosti za odchýlku a o splnení všetkých zmluvných podmienok 
zmluvy o zúčtovaní odchýlky. 

 


