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Otázky a odpovede k Súťažným podkladom na obstaranie podporných služieb na rok 2018. 

 
por. č. 

 
Otázka: Odpoveď: 

1. 

 
V bode 17.1 Rámcovej zmluvy o poskytovaní podporných služieb 
a dodávke regulačnej elektriny sa píše nasledovné: 
„Nedeliteľnou  súčasťou  tejto  Zmluvy  sú  nasledujúce  Prílohy 
(osvedčenia,  povolenie  na  podnikanie  v  energetike,  výpis 
obchodného  registra  a  potvrdenia  je  potrebné  predložiť  –  1x 
úradne osvedčené a 1x kópia):” 
 
Ako správne chápať túto podmienku? Znamená to, že do každého 
z dvoch predkladaných vyhotovení  rovnopisov  (originálov)  treba 
vložiť  ako  aj  1x  úradne  osvedčené  tak  aj  1x  kópiu  všetkých 
spomínaných osvedčení, povolenia, výpisu a potvrdenia? Alebo to 
znamená,  že  do  prvého  rovnopisu  zmluvy  pôjdu  originály  či 
úradne  overené  kópie  a  do  druhého  rovnopisu  kópie?  Komu  v 
tom  prípade  pôjde  prvý  rovnopis,  Poskytovateľovi  alebo 
Prevádzkovateľovi PS? A komu pôjde druhý rovnopis? 

 
Zmluva  sa  vyhotovuje  v dvoch  rovnopisoch.  Do  jedného  z rovnopisov 
Rámcovej  zmluvy  o  poskytovaní  podporných  služieb  a  dodávke  regulačnej 
elektriny  je  potrebné  vložiť  1x  úradne  osvedčené  doklady  (osvedčenia, 
povolenie  na  podnikanie  v energetike,  výpis  z obchodného  registra, 
potvrdenia),  tento  rovnopis  zostáva  Prevádzkovateľovi  PS.  Do  druhého 
rovnopisu,  ktorý  bude  po  podpise  zo  strany  SEPS  zaslaný  úspešnému 
uchádzačovi, je potrebné vložiť kópie uvedených dokladov.   
 

2. 

 
Jednou  z podmienok účasti vo výberovom konaní v zmysle bodu 
18.1.9. súťažných podkladov na obstaranie podporných služieb na 
rok  2018  je  predloženie  Rámcovej  zmluvy  o poskytovaní 
podporných  služieb  a dodávke  regulačnej  elektriny  podpísanej 
štatutárnym orgánom Uchádzača, alebo osobou splnomocnenou 
na základe plnej moci. Vyžaduje sa predloženie Rámcovej zmluvy 
o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny, 
keď  máme  so  spoločnosťou  Slovenská  elektrizačná  prenosová 
sústava,  a. s.  uzatvorenú  Rámcovú  zmluvu  o poskytovaní 
podporných  služieb  a dodávke  regulačnej  elektriny  s platnosťou 
na dobu neurčitú? 
 

Áno.  Rámcová  zmluva  o poskytovaní  podporných  služieb  a dodávke 
regulačnej  elektriny musí  byť  súčasťou  Ponuky  podľa  bodu  18.  Súťažných 
podkladov.  Platnosť  Rámcovej  zmluvy  o poskytovaní  podporných  služieb 
a dodávke  regulačnej  elektriny,  účinnej  od  01.01.2017,  bude  ukončená 
výpoveďou  zo  strany  SEPS  k 31.12.2017.  K  ukončeniu  trvania  Rámcovej 
zmluvy  o poskytovaní  podporných  služieb  a dodávke  regulačnej  elektriny, 
účinnej  od  01.01.2017,  dochádza  z dôvodu  úpravy  viacerých  zmluvných 
ustanovení  a s cieľom  dosiahnutia  rovnakých  zmluvných  podmienok  pre 
všetkých poskytovateľov podporných služieb. 
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3. 

Ak  sa  nechceme  zúčastniť  ročného  výberového  konania  na 
poskytovanie PpS v roku 2018, ale chceli by  sme  sa  zúčastňovať 
len  denných  dokupov  v roku  2018,  stačí  ak  uzatvoríme  so  SEPS 
novú Rámcovú zmluvu o poskytovaní PpS a dodávke RE? 
 

Áno.  V prípade,  ak  poskytovateľ  nemá  záujem  zúčastniť  sa  na  ročnom 
výberovom konaní v roku 2018, ale má záujem zúčastňovať sa na mesačných 
a denných  výberových  konaniach  v roku  2018,  je  potrebné  zaslať  žiadosť 
o uzatvorenie Rámcovej  zmluvy o poskytovaní PpS  a dodávke RE na  adresu 
sídla spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
 

4. 

 
K bodu 16.3.1.  
V prípade, že platnosť certifikátov zariadení, na ktorých  sa bude 
PpS  ponúkať,  končí  počas  lehoty  dodania  predmetu  zákazky 
podľa bodu 6.2. SP, teda v termíne medzi 1.1.2018 až 31.12.2018, 
vyžaduje  sa  podľa  bodu  č.  16.3.1.  SP  predložiť  len  zoznam 
platných certifikátov zariadení, alebo je potrebné predložiť čestné 
vyhlásenie,  že  certifikácia  zariadení  bude  vykonaná  do 
31.12.2017, hoci  certifikáty majú platnosť  aj  v časti  roka  2018  , 
prípadne postačuje do čestného vyhlásenia napísať, že certifikácia 
zariadení bude vykonaná počas lehoty dodania predmetu zákazky 
pred skončením platnosti jednotlivých certifikátov? 
 

Súčasťou  ponuky  uchádzača  je  zoznam  aktuálne  platných  certifikátov. 
V prípade,  že  platnosť  certifikátov  končí  v čase medzi  odovzdaním  ponuky 
uchádzača v rámci konkrétneho kola výberového konania na obstaranie PpS 
(v zmysle  bodu  23.2)  a  31.12.2017,  alebo  platnosť  certifikátu  končí 
v priebehu roka 2018, t.j. v čase kedy uchádzač ponúka PpS v rámci ponuky, 
uchádzač  doloží  čestné  prehlásenie,  že  certifikáciu  vykoná  v dostatočnom 
časovom predstihu tak, aby nebolo narušené poskytovanie PpS z jeho strany. 
 

5. 

Je  v prípade  poskytovania  PpS  prostredníctvom  virtuálneho 
bloku, ktorý  je certifikovaný aj na poskytovanie zo zahraničia, aj 
na  poskytovanie  zo  zdrojov  SR,  potrebné  dokladať  potvrdenie 
v zmysle požiadavky v bode 14.4.? 

Pokiaľ  ponúkaný  objem  PpS  uchádzača  neprevyšuje  certifikovaný  rozsah 
v rámci zdrojov ES SR, takéto potvrdenie nie je nutné. V prípade plánovaného 
poskytovania  na  zdrojov  mimo  ES  SR,  ktoré  ešte  neboli  certifikované,  je 
potrebný doklad podľa 16.3.3. 
 

6. 
Naša  spoločnosť má  potvrdenie  ČEPS  na  formulári  podľa  bodu 
14.5. Súťažných podkladov. Je potrebné, aby sme prikladali ďalší 
doklad podľa bodu 16.3.3. Súťažných podkladov? 

V  prípade,  že má  uchádzač  potvrdenie  spoločnosti  ČEPS  podľa  bodu  14.5. 
Súťažných podkladov, nebude potrebné doložiť písomný  súhlas  spoločnosti 
ČEPS s poskytovaním PpS podľa bodu 16.3.3. Súťažných podkladov. 



Názov predmetu zákazky: Obstaranie podporných služieb na rok 2018                         str.: 3/3 

7. 

Ako  postupovať  keď  spoločnosť  nemá  zatiaľ  vybraného 
dodávateľa  a/alebo  odberateľa  elektriny  na  rok  2018,  a tým 
nedostane  čestné  prehlásenie  o prevzatí  zodpovednosti  za 
odchýlku ? 
 
Ako  postupovať  keď  spoločnosť  nemá  zatiaľ  vybraného 
dodávateľa  a/alebo  odberateľa  elektriny  na  rok  2018  a nie  je 
zmluvne  dohodnuté  či  zodpovednosť  za  odchýlku  prevezme 
dodávateľ alebo zostáva na spoločnosti poskytujúcej PpS ? 
 

V prípade,  že Uchádzač nemá  zatiaľ vybraného dodávateľa elektriny na  rok 
2018  a  nie  je  zmluvne  dohodnuté  či  zodpovednosť  za  odchýlku  prevezme 
dodávateľ elektriny alebo zodpovednosť za odchýlku zostáva na spoločnosti 
poskytujúcej PpS, v rámci VK na obstaranie PpS na rok 2018 predloží čestné 
vyhlásenie  o  tom,  že  do  10.12.2017  doručí  obstarávateľovi  nasledovné 
vyhlásenia:  

1. v  prípade  vlastnej  zodpovednosti  za  odchýlku  čestné  vyhlásenie  o 
tom,  že  Poskytovateľ  má  uzavretú,  alebo  uzavrie  do  doby 
poskytovania PpS  zmluvu o  zúčtovaní odchýlok na  rok 2018 a  splní 
všetky jej zmluvné podmienky,  

2. v prípade, že za Uchádzača prevezme zodpovednosť za odchýlku  iný 
subjekt,   Uchádzač predloží  čestné vyhlásenie subjektu zúčtovania o 
prevzatí zodpovednosti za odchýlku vystavené daným subjektom, že 
subjekt má uzavretú, alebo uzavrie do doby poskytovania PpS zmluvu 
o  zúčtovaní  odchýlok  na  rok  2018  a  splní  všetky  jej   zmluvné 
podmienky.   

 
 


