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Otázky a odpovede k Súťažným podkladom na Obstaranie podporných služieb na roky 2019 - 2021 

 
por. č. 

 
Otázka: Odpoveď: 

1. 

V zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní podporných služieb 
a dodávke regulačnej elektriny čl. XVII, príloha č. 11 - je potrebné 
doloženie výpisu z ORSR. V zmysle Rámcovej zmluvy 
o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny 
čl. XVII, príloha č. 27 - ak je poskytovateľ zapísaný v zozname 
hospodárskych subjektov predkladá čestné vyhlásenie o zápise. 
Zoznam preukázaných dokumentov v zápise zoznamu 
hospodárskych subjektov (okrem iného) obsahuje aj výpis z ORSR.  
Môžeme predložiť čestné vyhlásenie o zápise taktiež v prílohe 
č. 11 Rámcovej zmluvy o poskytovaní podporných služieb 
a dodávke regulačnej elektriny? 

Poskytovateľ zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov môže predložiť 
čestné vyhlásenie o zápise aj v prílohe č. 11 Rámcovej zmluvy o poskytovaní 
podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny . 

2. 

V bode 14. SP sa uvádza „pásmová dodávka PpS“, ale vo Formulári 
pre podanie ponuky (Excel súbor) je v stĺpci v rámci ponuky stĺpec 
„Ponúkaný výkon“ s jednotkou „MWh“, t.j. jednotka práce, nie 
výkonu. Treba do stĺpca vyplniť 1MW alebo 744MWh (1*31*24 
pre 31 dňový mesiac)? 

Vo formulári v prílohe č. 2 Súťažných podkladov je uvedený ponúkaný výkon 
v MW.h, t.j. MW v hodine. Preto je potrebné vypĺňať hodinový výkon v MW, 
ktorý je platný pre všetky obchodné hodiny daného mesiaca.   

3. 

V zmysle bodu 22.1.2 Súťažných podkladov musí kópia Ponuky 
obsahovať kópie dokladov uvedených v bodoch 18.1.1. až 
18.1.10. SP. 
RZ v rámci obsahu ponuky je uvádzaná v bode 18.1.10. SP. Musí 
kópia Ponuky obsahovať aj kópie Rámcovej zmluvy ako je v bode 
22.1.2 Súťažných podkladov? Minulý rok bod o RZ nebol zahrnutý 
v kópii Ponuky. 

Kópia Ponuky nemusí obsahovať  kópie Rámcovej zmluvy. 
 

4. 

Dovoľujeme si Vás požiadať o zverejnenie/zaslanie Vzoru 
bankovej záruky na PONUKU (nie kontrakt).  
Vyššie uvedené žiadame preto, aby sme predišli prípadným 
nezrovnalostiam v znení bankovej záruky na Ponuku (v zmysle 
bodu 17.2.2 SP).    

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej „SEPS“) nepredkladá 
vzor bankovej záruky na ponuku, znenie bankovej záruky sa môže líšiť v 
závislosti od banky, ktorá ju vystavuje.  
SEPS bude akceptovať bankové záruky na ponuku vystavené v zmysle SP, t.j.: 
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• Banková záruka bude vystavená bankou alebo pobočkou zahraničnej banky 
oprávnenej pôsobiť na území SR s priznaným dlhodobým ratingom 
minimálne na úrovni BBB (S&P), resp. Baa2 (Moody’s); ak bude banková 
záruka vystavená v cudzom jazyku Poskytovateľ predloží s originálom 
bankovej záruky aj jej úradný preklad do slovenského jazyka.  
• Spolu s originálom bankovej záruky bude predložené potvrdenie banky, 
ktorá vystavila bankovú záruku o jej dlhodobom ratingu.  
• Banková záruka bude obsahovať označenie zákazky: Obstaranie 
podporných služieb na roky 2019 – 2021.   
• Platnosť bankovej záruky musí byť minimálne do lehoty viazanosti ponúk 
podľa bodu 8 SP, t.j minimálne do 01.10.2018. 
• Z obsahu bankovej záruky predloženej Uchádzačom bude zrejmé, že banka 
uspokojí nárok Obstarávateľa v prípade prepadnutia finančného 
zabezpečenia podľa bodu 17.7. SP v prospech Obstarávateľa do 5 pracovných 
dní po doručení prvej písomnej výzvy od Obstarávateľa. V bankovej záruke 
musí byť uvedené, na ktoré prípady sa banková záruka vzťahuje, a teda banka 
bude plniť v prospech SEPS: 
- ak Uchádzač odstúpi od svojich Ponúk po uplynutí lehoty na predkladanie 
Ponúk, počas plynutia lehoty viazanosti Ponúk uvedenej v súťažných 
podkladoch , alebo 
- ak úspešný uchádzač na základe výsledkov VVK nezloží finančnú zábezpeku 
vyplývajúcu zo Zmluvy podľa SP. 
• Výška bankovej záruky musí byť v súlade s bodom 17.3 SP. 

5. 

Aké potvrdenia máme doložiť podľa čl. XVII, bod 17.1.1. č.5 b), 
zmluvy, v prípade, že zatiaľ máme určeného dodávateľa elektriny 
len na rok 2019 a 2020? Na rok 2021 ešte nie je známy dodávateľ 
elektriny. 

 
K čl. XVII bod 17.1.1. č.5  b), Rámcovej zmluvy je potrebné do VK 2019-2021  
doložiť čestné vyhlásenie Poskytovateľa, že za neho prevezme od 01.01.2021 
do 31.12.2021 zodpovednosť za odchýlku iný subjekt, ktorý splní všetky 
zmluvné podmienky zmluvy o zúčtovaní odchýlky. 
A zároveň najneskôr do 30.11.2020 doručiť SEPS čestné vyhlásenie (overené 
notárom) subjektu zúčtovania o prevzatí zodpovednosti za odchýlku 
Poskytovateľa pre rok 2021.“ 
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6. 

Ako má naša spoločnosť ako Poskytovateľ PpS postupovať 
v prípade, že nám Prevádzkovateľ distribučnej sústavy vydal 
súhlasné Potvrdenie na poskytovanie PpS na obdobie jedného 
roka (01.01.2019 – 31.12.2019), s odôvodnením, že takéto 
potvrdenia nevydáva na obdobie dlhšie ako jeden kalendárny rok. 
Uvedené potvrdenie je vyžadované ako príloha č. 6.  

Do VK 2019-2021 je potrebné predložiť čestné vyhlásenie Poskytovateľa, že 
najneskôr do 31.10. príslušného roka (jednotlivo pre rok 2020 a 2021) 
doručí  spoločnosti SEPS „Potvrdenie od Prevádzkovateľa distribučnej 
siete“  so súhlasným stanoviskom s poskytovaním podporných služieb na 
príslušný rok (2020 a 2021), v zmysle prílohy č.6. Rámcovej zmluvy. 

7. 

V súvislosti s tendrom na poskytovanie podporných služieb pre 
roky 2019-2021, bude tender zabezpečený vložením finančných 
prostriedkov na účet SEPS. Čo sa týka podmienok finančného 
zabezpečenia podľa Rámcovej zmluvy (článok XI.), v prípade 
úspešného tendra je možné poskytnúť bankovú záruku splatnú na 
jeden rok (namiesto 3 ročnej záruky), pričom by táto banková 
záruka bola každoročne prolongovaná pred ukončením platnosti 
záruky o ďalšie 12 mesačné obdobie? 

V Rámcovej zmluve je osobitne definovaný viacročný kontrakt (3.3.1) a 
zloženie finančného zabezpečenia pre tento typ kontraktu (11.2), a je aj 
osobitne definovaný jednoročný kontrakt (3.3.2) a zloženie finančného 
zabezpečenia pre tento typ kontraktu (11.3), preto nie je možné každoročné 
prolongovanie bankovej záruky na viacročný Kontrakt a banková záruka sa 
musí vzťahovať na celé obdobie Kontraktu. 

8. 

Aké doklady máme predkladať a kto má oprávnenie podpisovať 
ponuku/Rámcovú zmluvu, ak nebolo dané písomné 
splnomocnenie predstavenstva na podpisovanie za spoločnosť a 
ak by v čase pred predložením ponuky došlo k zmene akcionára a 
súčasne aj členov orgánov spoločnosti, a tieto zmeny by neboli do 
dátumu predloženia ponuky zapísané v obchodnom registri, 
keďže takýto zápis trvá niekoľko dní. V prípade takejto zmeny 
majú ponuku predkladať a podpisovať noví členovia štatutárnych 
orgánov (a ich funkciu zdokladovať zápisom z valného 
zhromaždenia, namiesto požadovaného výpisu z obchodného 
registra (príloha č. 11 Rámcovej zmluvy)), alebo ešte tí členovia 
štatutárneho orgánu, ktorí sú zapísaní v obchodnom registri ku 
dňu predloženia ponuky? 

 
K otázke oprávnenia podpisovať ponuku/Rámcovú zmluvu platí, že musia byť 
v čase predloženia ponuky podpísané osobou oprávnenou konať za 
spoločnosť a túto skutočnosť musia zároveň preukázať príslušným dokladom. 
Nakoľko zápis nových členov štatutárneho orgánu v obchodnom registri má 
iba deklaratórne účinky, je potrebné podpis dokumentov uskutočniť v 
prípade kompletnej výmeny členov štatutárneho orgánu už novými členmi 
toho štatutárneho orgánu a oprávnenie doložiť príslušným dokladom 
potvrdzujúcim túto skutočnosť (napr. písomné rozhodnutie jediného 
akcionára, zápisnica z valného zhromaždenia). (V súvislosti so zmenou členov 
štatutárnych orgánov, resp. akcionára upozorňujeme aj na povinnosti 
vyplývajúce zo zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora 
v znení neskorších predpisov.) 
Ďalej v súvislosti s dokladmi, ktoré budú prílohou č. 11 Rámcovej zmluvy, 
musí spoločnosť priložiť výpis z Obchodného registra spolu s dokladmi 
preukazujúcimi  zmenu členov štatutárneho orgánu. 
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9. 

Ako máme formulovať čestné vyhlásenie požadované v Prílohe 
č.5 RZ „Zodpovednosť za odchýlku“, keď ešte nevieme, či v rokoch 
2019-2021 (v prípade ročných zmien) budeme mať vlastnú 
zodpovednosť za odchýlku alebo za nás prevezme zodpovednosť 
za odchýlku iný subjekt, ktorý ešte nie je známy?  
Bude SEPS akceptovať čestné vyhlásenie subjektu ohľadom 
Prílohy č.5 RZ o zodpovednosti za odchýlku v uvedenom znení? 
„Spoločnosť XY vydáva čestné prehlásenie, že počas doby 
poskytovania PpS od 1.1.2019 do 31.12.2021 uzatvorí zmluvu o 
prevzatí zodpovednosti so subjektom zúčtovania, ktorý prevezme 
zodpovednosť za odchýlku, alebo bude mať vlastnú 
zodpovednosť za odchýlku a uzatvorí zmluvu o zúčtovaní odchýlky 
s OKTE a splní všetky jej zmluvné podmienky a to vždy do 10.12. 
roka predchádzajúceho roku poskytovania PpS“. 

Text čestného vyhlásenia by bolo vhodné doplniť o nasledujúce znenie: 
„V prípade prenesenej zodpovednosti za odchýlku najneskôr do 30.11. roka 
predchádzajúceho roku poskytovania PpS  doručí Poskytovateľ spoločnosti 
SEPS čestné vyhlásenie (overené notárom) subjektu zúčtovania o prevzatí 
zodpovednosti za odchýlku Poskytovateľa pre nasledujúci rok.“ 
 

10. 
V rámci zverejnenej prvej a podpisovej strany Rámcovej zmluvy 
vo formáte .doc bola zverejnená aj strana 3/31. Je potrebné 
vyplniť údaje zo súčasnej RZ v bodoch 1.4. a 1.6 uvedenej strany? 

Áno, je potrebné vyplniť údaje v bodoch 1.4. a 1.6. uvedené na strane 3/31 
RZ zo v súčasnosti platnej Rámcovej zmluvy. 

11. 

V súťažných podkladoch nie je uvedené, či je možné zabezpečiť 
Cenovú ponuku kombináciou - bankovej záruky a zložením 
finančnej zábezpeky?  
Vo finančnom zabezpečení zmluvy na kontrakt to možné je 
(uvedené v článku 11.1. Rámcovej zmluvy) 

Cenovú ponuku je možné zabezpečiť kombináciou bankovej záruky a 
zložením finančných prostriedkov na účet. 
 

12. Môže byť doklad o zložení zábezpeky i elektronický výpis z účtu? 
Áno, budeme akceptovať aj elektronický výpis z účtu ako doklad o zložení 
zábezpeky. 
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13. 

Akceptuje SEPS ponuku podpísanú splnomocnenou osobou, ktorú 
splnomocnil štatutárny orgán, ktorý bol po udelení 
plnomocenstva, ale ešte pred dátumom podania ponuky, 
odvolaný, a vymenovaný nový štatutárny orgán? Inými slovami: 
Bude SEPS akceptovať, ak plnomocenstvá, na základe ktorých sa 
bude ponuka (spolu s ostatnými dokumentmi) podpisovať, 
podpíše štatutárny orgán, ktorý už bude v čase podania ponuky 
odvolaný? Uvažuje sa s alternatívou, že by doterajší štatutárny 
orgán podpísal plnú moc pre podanie ponuky do tendra SEPS, a 
tá osoba by ju podpísala a podala bez ohľadu na zmeny v OR. 

SEPS bude akceptovať ponuku podpísanú splnomocnenou osobou, ak 
plnomocenstvo bolo podpísané v súlade s podpisovými oprávneniami 
uvedenými vo výpise z obchodného registra v čase podpisu plnomocenstva 
oprávnenou osobou/osobami  – splnomocniteľom/splnomocniteľmi, a to 
bez ohľadu na to, že splnomocniteľ/splnomocnitelia budú v čase podania 
ponuky do tendra už odvolaní. Plná moc podpísaná štatutárnymi zástupcami, 
ktorí už boli odvolaní je platná aj po odvolaní štatutárnych zástupcov, ak 
nebola zo strany nových štatutárnych zástupcov zrušená.  
 

14. 

Na zápis zmien konečného užívateľa výhod (ďalej ako „KÚV“) v 
RPVS je v zmysle § 9 zákona č. 315/2016 Z. z. o RPVS lehota 60 dní 
od zmeny. Ak v čase podania ponuky neuplynie lehota 60 dní na 
podanie návrhu na zápis zmien v RPVS, je napriek tomu potrebné 
požiadať o zápis zmien KÚV pred podaním ponuky, alebo je 
možné predložiť ponuku s neaktuálnymi zápismi KÚV v RPVS? 

Pri podpise zmluvy je nutné, aby druhá zmluvná strana bola zapísaná v RPVS. 
Ak má spoločnosť túto povinnosť splnenú, môže s touto spoločnosťou byť 
podpísaná zmluva i napriek ešte nezapísaným zmenám KÚV v RPVS. Túto 
povinnosť si spoločnosť v zmysle znenia zákona musí splniť do 60 dní odo dňa 
uskutočnenia takých zmien inak mu hrozia zákonom o RPVS určené pokuty a 
dokonca výmaz z RPVS. 

15. 

 
Existuje vzor bankovej záruky aj pre cenovú ponuku? Keďže 
evidujeme len pre zmluvu ako prílohu číslo 18 Rámcovej zmluvy.  
Môžeme použiť štandardnú bankovú záruku, ktorú vydávajú 
banky pre súťaž s tým, že tam bude uvedené:  
 
1/ Veta z bodu 17.2.2. , z ktorej bude zrejmé, že banka uspokojí 
nárok Obstarávateľa v prípade prepadnutia finančného 
zabezpečenia podľa bodu 17.7. v prospech Obstarávateľa do 5 
pracovných dní po doručení prvej písomnej výzvy od 
Obstarávateľa? 
 
2/ Platnosť bankovej záruky do 1.10.2018?  
 
3/ Suma finančného zabezpečenia?  
 

1/ Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len „SEPS“) 
nepredkladá vzor bankovej záruky na ponuku, znenie bankovej záruky sa 
môže líšiť v závislosti od banky, ktorá ju vystavuje. Je možné predložiť 
štandardnú bankovú záruku na ponuku, ak bude vystavená v súlade so 
znením Súťažných podkladov (ďalej SP). 
Odporúčame v texte bankovej záruky uviesť aj konkrétne prípady podľa bodu 
17.7.  
 
2/ Platnosť bankovej záruky musí byť minimálne do lehoty viazanosti ponúk 
podľa bodu 8 SP, t.j. minimálne do 01.10.2018. 
 
3/ Výška finančného zabezpečenia cenových ponúk – výpočet finančného 
zabezpečenia je stanovený v bode 17.3. SP. 
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16. 

K prílohe č. 1 súťažných podkladov - Rámcová zmluva o 
poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny: 
V bode 18.1., článku XVIII (Platnosť a ukončenie Zmluvy) 
navrhovanej Rámcovej zmluvy o poskytovaní podporných služieb 
a dodávke regulačnej elektriny (ďalej len „Zmluva“), táto Zmluva 
nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými 
stranami, pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak. V bode 1.6., 
článku I (Preambula) toho istého návrhu Zmluvy pôvodná 
Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke 
regulačnej elektriny v znení jej dodatku (ďalej len „Rámcová 
zmluva“) stráca svoju platnosť od 01.01.2019. Ak nová Zmluva 
nadobudne platnosť a účinnosť už v priebehu roku 2018 (ďalej len 
„deň účinnosti Zmluvy“), čo predpokladá napríklad aj bod 4.14., 
13.5., 18.2. a 18.4. Zmluvy, budú súčasne od dňa účinnosti Zmluvy 
do konca roku 2018 platné aj nová Zmluva aj pôvodná Rámcová 
zmluva. Ktorou zmluvou, novou Zmluvou alebo pôvodnou 
Rámcovou zmluvou, sa budú spravovať akékoľvek právne vzťahy 
Zmluvných strán odo dňa účinnosti Zmluvy do konca rok 2018, 
keďže bude platná ešte aj pôvodná Rámcová zmluva? 

Rámcové zmluvy o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej 
elektriny sú v SEPS schvaľované ako typové zmluvy s jednotným znením pre 
všetkých poskytovateľov podporných služieb na vymedzené obdobie. 
Nakoľko pôvodná, súčasne platná Rámcová zmluva o poskytovaní 
podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny bola uzatvorená na dobu 
neurčitú, jej platnosť sa ruší účinnosťou novej podpísanej Rámcovej zmluvy o 
poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny (ďalej len 
„Zmluva“) v zmysle bodu 1.6. Zmluvy, pričom niektoré ustanovenia 
vyplývajúce z pôvodnej Rámcovej zmluvy sa musia do 31.12.2018 spravovať 
podľa súčasného zmluvného vzťahu a tak všetky právne vzťahy sa 
jednoznačne budú spravovať novou Zmluvou od 1.1.2019. 

17. 

RZ bude podpísaná členmi štatutárneho orgánu a podľa 
informácie k Prílohe č.27 RZ majú byť výpisy z registra trestov 
všetkých členov zaslané najneskôr do 30 dní od obojstranného 
podpisu RZ. Keď bude Ponuka predložená splnomocnenou 
osobou, treba doložiť výpis z registra trestov splnomocnenej 
osoby v ponuke? 

Výpis z registra trestov pre splnomocnenú osobu na podpisovanie ponuky 
predložiť netreba. Ak bude ponuku podpisovať splnomocnená 
osoba,  v ponuke treba predložiť splnomocnenie na podpisovanie ponuky pre 
túto osobu. 
 

 


