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I.

POUŽITÉ SKRATKY

DVK

denné výberové konanie

IS PPS

informačný systém Prevádzkovateľa prenosovej sústavy Damas
Energy

Ponuka

objem PpS, ktorý poskytovateľ PpS ponúka vo výberovom konaní,
vrátane ponukovej ceny za túto PpS

PpS

podporná služba

Pravidlá

Pravidlá Denných výberových konaní na obstaranie podporných
služieb pre obdobie od 01.01.201920do 31.12.2020

PPS

prevádzkovateľ prenosovej sústavy

Prevádzkový poriadok

Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

PRV

primárna regulácia činného výkonu

Rámcová zmluva

Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke
regulačnej elektriny

SEPS

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.

SRV

sekundárna regulácia činného výkonu

Technické podmienky

Technické podmienky prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania
prenosovej sústavy

TRV3MIN+

terciárna regulácia činného výkonu 3 minútová kladná

TRV3MIN-

terciárna regulácia činného výkonu 3 minútová záporná

TRV10MIN+

terciárna regulácia činného výkonu 10 minútová kladná

TRV10MIN-

terciárna regulácia činného výkonu 10 minútová záporná

TRV15MIN+

terciárna regulácia činného výkonu 15 minútová kladná

TRV15MIN-

terciárna regulácia činného výkonu 15 minútová záporná

VK

výberové konanie

ZNO

zníženie odberu

ZVO

zvýšenie odberu
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II.

PRAVIDLÁ DENNÝCH VÝBEROVÝCH KONANÍ

1. Definícia výberového konania
1.1. Denný nákup PpS sa uskutočňuje formou DVK vyhlásených v súlade s Prevádzkovým
poriadkom na jeden kalendárny deň.
1.2. Predmetom DVK je hodinová dodávka požadovanej PpS v stanovených hodinách v rámci
jedného dňa stanoveného vo VK.
2. Predmet obstarávania
2.1. V prípade potreby obstarania PpS sú predmetom obstarávania v DVK nasledovné typy
PpS, ktorých definície vyplývajú z Prevádzkového poriadku, kap. 5.2 a z dokumentu
Technické podmienky:
2.1.1.

PRV

2.1.2.

SRV

2.1.3.

TRV3MIN+

2.1.4.

TRV3MIN-

2.1.5.

TRV10MIN+

2.1.6.

TRV10MIN-

2.1.7.

TRV15MIN+

2.1.8.

TRV15MIN-

2.1.9.

ZNO

2.1.10. ZVO
3. Vyhlásenie výberového konania
3.1. SEPS vyhlasuje v prípade potreby obstarania PpS DVK prostredníctvom IS PPS.
O vyhlásení DVK budú Poskytovatelia PpS informovaní v IS PPS.
3.2. Prostredníctvom DVK je zabezpečované obstaranie PpS nad rámec už obstaraných PpS,
resp. doplnenie prípadných výpadkov PpS z predchádzajúcich výberových konaní.
3.3. DVK na deň D sa vyhlasuje prostredníctvom IS PPS do 08:30 dňa D-1.
3.4. Súčasťou vyhlásenia DVK je:
- označenie požadovanej PpS,
- určenie obdobia, na ktoré je PpS požadovaná,
- stanovenie dňa a hodiny uzávierky pre príjem ponúk (termín ukončenia podávania ponúk),
- stanovenie maximálnej ceny za disponibilitu v danom VK,
- stanovenie minimálnej veľkosti ponuky požadovanej PpS v ponuke uchádzača.
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4. Účasť vo výberovom konaní
4.1. Jednotlivých DVK sa môžu zúčastniť Poskytovatelia PpS, ktorí majú uzavretú s PPS
Rámcovú zmluvu platnú a účinnú pre obdobie, na ktoré je DVK vyhlásené a spĺňajú
technické podmienky na poskytovanie PpS. Rámcová zmluva musí byť platná a účinná
najneskôr 5 dní pred termínom ukončenia podávania ponúk do príslušného DVK.
4.2. Podaním ponuky do DVK na daný typ PpS sa Poskytovateľ zaväzuje k dodržaniu
zmluvných hodnôt výkonu na obdobie a typ PpS, na ktoré je DVK vyhlásené.
4.3. Ak Poskytovateľ PpS zníži do vyhlásenia DVK zmluvnú hodnotu disponibility danej PpS z
existujúceho platného kontraktu na obdobie, na ktoré je vyhlásené DVK, bude mu
umožnené zúčastniť sa tohto DVK na daný typ PpS až v druhom kole vyhodnotenia DVK.
Druhé kolo vyhodnotenia DVK sa uskutočňuje len v prípade, že v prvom kole nie je
naplnený požadovaný objem príslušnej PpS.
4.4. Ak Poskytovateľ PpS v ponuke do DVK ponúkne v obchodnej hodine nenulový výkon za
nulovú cenu, nebude sa pri vyhodnocovaní pre túto hodinu uplatňovať podmienka podľa
bodu 4.3 kap. II. týchto Pravidiel.
5. Ponuka do výberového konania
5.1. Poskytovateľ PpS, ktorý má platnú a účinnú Rámcovú zmluvu podľa bodu 4.1, kap. II
týchto Pravidiel, má právo zaslať ponuku do príslušného DVK v prípade záujmu
poskytovať PpS, alebo v prípade záujmu navýšiť už zmluvne potvrdené hodnoty PpS pre
dané obdobie, na ktoré je vyhlásené DVK.
5.2. Poskytovateľ PpS zasiela ponuku do IS PPS. V prípade nefunkčnosti IS PPS sa ponuka
zasiela e-mailom na adresu DVK_PpS@sepsas.sk, prípadne faxom na číslo
+421 2 5069 2051, vo formáte podľa Prílohy č. 1 týchto Pravidiel zohľadňujúc obdobie,
na ktoré je DVK vyhlásené, najneskôr do 11:00 dňa D-1 na deň D.
5.3. Poskytovateľ PpS podaním ponuky do príslušného DVK súhlasí, že bude svojou podanou
ponukou viazaný po celú dobu viazanosti ponuky podľa bodu 8., kap. II. týchto Pravidiel
od času uzávierky prijímania ponúk. Ponuka bude pre uchádzača záväzná a môže byť
celá, alebo čiastočne prijatá kedykoľvek pred uplynutím jej platnosti okrem ponuky, ktorá
bude Poskytovateľom PpS označená ako objemovo, alebo časovo nedeliteľná.
5.4. Poskytovateľ PpS podaním ponuky do príslušného DVK potvrdzuje, že v prípade, ak bude
prijatá v zmysle bodu 5.3 kap. II., bude akceptovanú hodnotu považovať za zmluvnú
hodnotu v zmysle platnej Rámcovej zmluvy.
5.5. Poskytovateľ PpS podaním ponuky do príslušného DVK akceptuje skutočnosť, že SEPS
nie je viazaná povinnosťou prijať akúkoľvek z doručených ponúk a má právo príslušné
DVK v celom rozsahu zrušiť bez toho, aby SEPS vznikli akékoľvek finančné, alebo iné
záväzky voči Poskytovateľovi PpS.
5.6. Ponuka musí spĺňať všetky náležitosti týchto Pravidiel a musí byť v IS PPS podpísaná
elektronickým podpisom. V prípade nefunkčnosti IS PPS, musí byť ponuka podpísaná
štatutárnym zástupcom, príp. oprávnenou osobou uvedenou v Kapitole IV Rámcovej
zmluvy.
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5.7. Poskytovateľ PpS môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do
uplynutia termínu na predkladanie ponúk príslušného DVK, pričom do úvahy sa berie ako
záväzná posledná platná ponuka zaslaná do termínu uzávierky predkladania ponúk.
5.8. Ak má Poskytovateľ PpS podanú ponuku do príslušného DVK a zároveň na daný deň, na
ktorý je vyhlásené príslušné DVK má podané zníženie disponibility na typ PpS, na ktorý
má podanú ponuku, jeho ponuka na tento typ PpS bude zaradená až do druhého kola
vyhodnotenia DVK. Druhé kolo vyhodnotenia DVK sa uskutočňuje len v prípade, že v
prvom kole nie je naplnený požadovaný objem príslušnej PpS.
5.9. Ak Poskytovateľ PpS zníži zmluvnú hodnotu disponibility PpS v dni D-1 po otvorení DVK,
nebude mu umožnené zúčastniť sa tohto DVK pre daný deň na daný typ PpS.
5.10. Ak Poskytovateľ PpS v ponuke do DVK ponúkne v hodine nenulový výkon za nulovú cenu,
nebude sa pri vyhodnocovaní pre túto hodinu uplatňovať podmienka podľa bodu 5.8
kap. II. týchto Pravidiel.
5.11. V DVK má Poskytovateľ PpS možnosť podať v rámci 1 ponuky rôznu cenu pre každú
obchodnú hodinu danej ponuky.
5.12. Poskytovateľ PpS má možnosť označiť ponuku ako objemovo nedeliteľnú. V takom
prípade bude v jednotlivých hodinách ponuky ponúkaný výkon disponibility danej PpS
akceptovaný v plnej výške, alebo nebude akceptovaný vôbec.
5.13. Poskytovateľ PpS môže určiť v rámci ponuky objemovú nedeliteľnosť pre ľubovoľné
obchodné hodiny dňa, na ktorý je DVK vyhlásené.
5.14. Poskytovateľ PpS má možnosť označiť ponuku ako časovo nedeliteľnú. V takom prípade
bude ponúkaný výkon disponibility PpS v celom dni akceptovaný v plnej výške, alebo
nebude akceptovaný vôbec.
5.15. Poskytovateľ PpS môže určiť v rámci ponuky časovú nedeliteľnosť len pre celé obdobie,
na ktoré je DVK vyhlásené. Súčasne musí určiť ponuku pre všetky hodiny dňa, na ktorý
je DVK vyhlásené aj ako objemovo nedeliteľnú.
5.16. Ak Poskytovateľ PpS určí ponuku ako časovo nedeliteľnú, musí pre všetky hodiny dňa, na
ktorý je DVK vyhlásené zadať rovnakú cenu.
6. Vyhodnotenie výberového konania
6.1. SEPS si vyhradzuje právo prijať iba časť ponuky, neprijať žiadnu ponuku, alebo výberové
konanie zrušiť, a to i pre jednotlivé kategórie PpS.
6.2. SEPS si tiež vyhradzuje právo výberu akejkoľvek časti ktorejkoľvek ponuky v jednotlivých
typoch PpS, nezávisle na sebe, ako aj všetky ponuky, alebo ich časti v rovnakom časovom
pásme súčasne a predložená ponuka nesmie túto možnosť žiadnym spôsobom
obmedzovať okrem ponuky, ktorá bude Poskytovateľom PpS označená ako objemovo,
alebo časovo nedeliteľná.
6.3. SEPS si vyhradzuje právo neprijať cenové ponuky presahujúce maximálne ceny podľa
platného rozhodnutia ÚRSO.
6.4. Poskytovatelia PpS, ktorí predkladajú ponuku nemajú v žiadnom prípade právo na
náhradu nákladov alebo iných výdajov, ktoré im vznikli v súvislosti s vypracovaním
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ponuky, predložením ponuky alebo akýchkoľvek iných nákladov spojených s účasťou vo
výberovom konaní.
6.5. Vyhodnotenie DVK bude prebiehať v zmysle Prevádzkového poriadku a Rámcovej zmluvy
a po jeho vyhodnotení budú úspešným uchádzačom vytvorené v IS PPS Kontrakty na
poskytovanie PpS v zmysle Rámcovej zmluvy.
6.6. Výsledky DVK budú zverejnené v IS PPS po 11:30 dňa D-1.
7. Kritéria vyhodnotenia denného výberového konania na PpS
1. Kritérium:

Cena za disponibilitu PpS, pričom uprednostnené budú ponuky s nižšou
cenou; v prípade rovnosti ceny rozhoduje nasledujúce kritérium

2. Kritérium:

Čas podania ponuky, pričom v prípade ponúk s rovnakou cenou budú
uprednostnené ponuky prijaté skôr.

8. Lehota viazanosti ponuky
8.1. Poskytovateľ PpS je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk
až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk.
8.2. Poskytovateľ PpS je svojou ponukou v DVK viazaný do 24:00 dňa, na ktorý je ponuka
podaná.
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III.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE PODPORNÝCH SLUŽIEB PRE
SPOLOČNOSŤ SEPS

1. Poskytovateľ PpS musí mať platnú a účinnú Rámcovú zmluvu minimálne na obdobie, na ktoré
je DVK vypísané.
2. Certifikáty zariadení, na ktorých sa budú PpS ponúkať, musia byť uložené na dispečingu
Prevádzkovateľa PS (kontaktná osoba je uvedená v kap. V. týchto Pravidiel) najneskôr 3
pracovné dni pred dňom vyhlásenia DVK. V prípade uzatvorenia Rámcovej zmluvy o
poskytovaní PpS na dobu presahujúcu platnosť aktuálneho certifikátu, musí byť
Poskytovateľom doložený záväzok obnovenia certifikácie v zmysle Technických podmienok
SEPS. Poskytovateľ je povinný sledovať platnosť certifikátov vlastných zariadení a v prípade
ukončenia platnosti v dostatočnom časovom predstihu zabezpečiť obnovenie certifikátov a ich
doručenie do sídla dispečingu SEPS v Žiline.
3. V prípade poskytovateľov zo zahraničia je potrebné predložiť podpísané zmluvy a dohody
podľa požiadaviek príslušného zahraničného prevádzkovateľa PS a doklad o rezervácii
kapacity na cezhraničnom profile (okrem PpS PRV).
4. Pri súčasnom poskytovaní dvoch a viac typov PpS (PRV, SRV, TRV3MIN+, TRV3MIN-,
TRV10MIN+, TRV10MIN-, TRV15MIN+, TRV15MIN-, ZNO, ZVO), môže úspešný
Poskytovateľ PpS poskytovať na jednom zariadení poskytujúcom PpS maximálne v
regulačnom rozsahu 65 MW. V prípade, ak tieto podmienky nebudú zohľadnené v rozpise
dennej prípravy prevádzky, resp. v zmene prípravy prevádzky, SEPS má právo odmietnuť
dennú prípravu prevádzky, resp. zmenu prípravy prevádzky ako celok. Pokiaľ táto denná
príprava prevádzky, resp. zmena prípravy prevádzky nebude korektne zaslaná do termínu
stanoveného na ukončenie podávania prípravy prevádzky v zmysle Rámcovej zmluvy, má
SEPS právo postupovať nasledovne:
a)

zmluvná hodnota disponibility vo všetkých PpS je rovná disponibilite PpS z poslednej
platne podanej prípravy prevádzky a zároveň,

b)

táto hodnota podľa písm. a) bude podkladom pre výpočet kvality poskytovaných PpS
a objemu dodanej RE

c)

táto hodnota podľa písm. a) bude podkladom pre určenie zmluvných pokút v zmysle
Rámcovej zmluvy.
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IV.

KONTAKTNÉ OSOBY

Kontaktné osoby k otázkam týkajúcich sa MVK a DVK
meno a priezvisko

Funkcia

nahrávaný telefón

e-mail

Ing. Silvia Čuntalová

vedúci odboru obchodného
dispečingu

+421 2 5069 2441

silvia.cuntalova@sepsas.sk

Ing. Peter Rihák

dispečer obchodného
dispečingu

+421 2 5069 2441

peter.rihak@sepsas.sk

Ing. Michal Schmuck

dispečer obchodného
dispečingu

+421 2 5069 2441

michal.schmuck@sepsas.sk

Kontaktné osoby k otázkam týkajúcich sa certifikátov
meno a priezvisko

Funkcia

nahrávaný telefón

e-mail

Ing. Miroslav Kret

vedúci odboru prípravy
PpS

+421 41 518 3321

miroslav.kret@sepsas.sk

Ing. Milan Janíček

technik prípravy

+421 41 518 3315

milan.janicek@sepsas.sk

Ing. Peter Najdek

technik prípravy

+421 41 518 3317

peter.najdek@sepsas.sk

Ing. Janka Kováčová

technik prípravy

+421 41 518 3344

janka.kovacova@sepsas.sk

Kontaktná adresa na zasielanie certifikátov
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Odbor prípravy PpS
Obchodná 2
010 08 Žilina

V Bratislave, dňa 28.11.2019
Schválené Dozornou radou spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
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PRÍLOHA Č. 1

Ponuka na poskytovanie PpS v dennom výberovom konaní
Názov Poskytovateľa PpS:

povolenie presunu

Kategória PpS:

časovo nedeliteľná ponuka

obchodná hodina

Obchodný deň:
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Ponúkaný výkon PpS v MW
Ponúkaná cena PpS v €/MW/h
Objemovo nedeliteľná ponuka

Dátum:
Meno a podpis oprávnenej osoby Poskytovateľa PpS:
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21

22

23

24

25

