Otázky a odpovede k Súťažným podkladom na Obstaranie podporných služieb na rok 2022.

por. č.

Otázka:

Odpoveď:

V zmysle prílohy č. 4 súťažných podkladov, bod 4, je
uvedená možnosť čestného prehlásenia že je poskytovateľ
PpS zapísaný v zozname hospodárskych subjektov.

1.

2.

Uchádzač musí spĺňať všetky podmienky účasti týkajúce sa osobného
Čo v prípade že platnosť zápisu je do 15.06.2021? (bude postavenia uchádzača podľa bodu 16.1. v čase predkladania ponúk
a počas ich vyhodnocovania, tzn. že ak má v tom čase platný zápis
samozrejme predĺžená)
v Zozname hospodárskych subjektov a splní aj ostatné podmienky
Bude postačovať ak v prehlásení bude dodatočne uvedené účasti bude jeho ponuka vyhodnocovaná.
že bude platnosť predĺžená opätovne a to min. počas celej
doby kontraktu?
V zmysle bodu 16.1.4 Súťažných podkladov „Dokumenty
uvedené v bode 16.1.2 týchto SP je možné nahradiť úradne
osvedčeným čestným prehlásením.“
V zmysle OR konať v mene našej spoločnosti sú oprávnení
vždy spoločne ktorýkoľvek dvaja členovia predstavenstva
tak, že k vytlačenému, alebo vypísanému obchodnému Nie. Bod 16.1.4 je viazaný na predchádzajúci bod, čiže bod 16.1.3.
menu spoločnosti pripoja svoj podpis.
Uchádzač môže nahradiť doklady uvedené v bode 16.1.2 úradne
osvedčeným čestným vyhlásením len v prípade, ak Uchádzač nemá
Otázka:
sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva niektoré
Bude SEPS akceptovať úradne osvedčené čestné z dokladov uvedených v bode 16.1.2.
prehlásenie podpísané 2 členmi predstavenstva (v V prípade, že má Uchádzač sídlo v Slovenskej republike musí
zmysle OR) s textom podľa bodu 16.1.1.1, tzn. predložiť doklady podľa bodu 16.1.2.1. a 16.1.2.2 resp. ich môže
“Spoločnosť XY týmto čestne vyhlasuje, že spoločnosť nahradiť čestným vyhlásením, že Uchádzač je zapísaný do zoznamu
ako uchádzač ani jeho štatutárny orgán, ani člen hospodárskych subjektov Úradu pre verejné obstarávanie podľa bodu
štatutárneho orgánu nebol právoplatne odsúdený za 16.1.6.
trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí
s podnikaním, alebo trestný čin machinácie pri
verejnom obstarávaní a verejnej dražbe“.

Názov predmetu zákazky: Obstaranie podporných služieb na roky 2022.

str.: 1/5

3.

4.

5.

6.

7.

Podľa bodu 18.1.7 SP treba v Ponuke predložiť aj doklady
podľa bodu 16. SP, tj. aj výpisy z registra trestov členov
štatutárneho orgánu a rovnaké výpisy z registra požadujete
aj v rámci RZ ako prílohu č.27 (vyžaduje sa predložiť Výpisy z registra trestov členov štatutárneho orgánu požadujeme
najneskôr do 30 dní od obojstranného podpisu Zmluvy).
doložiť 2x, 1x v ponuke, 1x v Rámcovej zmluve ako Prílohu č.27.
Požadujete výpisy z registra trestov členov štatutárneho
orgánu doložiť 2x alebo stačí 1x, buď v ponuke alebo
dodatočne po podpise Zmluvy?
Pokiaľ uchádzač predloží podľa bodu 14.6. SP v rámci
ponuky Čestné vyhlásenie o oboznámení sa s obsahom
„Postupu predbežného schválenia“, je potrebné do ponuky
áno
prikladať aj vytlačené .png obrázky administratívnych
certifikátov zaslaných mailom „Administratívne certifikáty Subjekt“ dňa 25.9.2019?
Majú byť uvedené prílohy č. 5.-8. predložené v rámci
ponuky ako súčasť zoznamu certifikátov uchádzača?

V Rámcovej zmluve na rok 2022 chýba príloha číslo 17.
Nie je už pre rok 2022 potrebná?

áno

Príloha č. 17 Osvedčenie o registrácii na spotrebnú daň z elektriny
bola zrušená a pre rok 2022 už nie je súčasťou Rámcovej zmluvy.

Príloha č. 10 v Rámcovej zmluve je Povolenie na
podnikanie v energetike. V súčasnosti zasiela Úrad pre
reguláciu sieťových odvetví tieto povolenia elektronicky so
zaručeným elektronickým podpisom. Po vytlačení napr. na
pošte je k takému dokumentu priradená osvedčovacia
doložka. Tým pádom je tento vytlačený listinný dokument Dokument s osvedčovacou doložkou nie je potrebné notársky overiť.
braný ako originál.
Stačí preto takýto dokument aj s osvedčovacou doložkou
priložiť ako Prílohu č. 10 do Zmluvy, alebo je potrebné tento
dokument ešte aj notársky overiť?
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8.

9.

„Akceptuje obstarávateľ prílohu č.5 Zodpovednosť za
odchýlku v nasledovnom znení?
Čestné vyhlásenie
Spoločnosť ..., zapísaná ... vydáva čestné vyhlásenie, že
počas doby poskytovania PpS od 1.1.2022 do 31.12.2022
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 do 10.12. roka
predchádzajúceho roku poskytovania PpS.
V prípade prenesenej zodpovednosti za odchýlku najneskôr
do 18.12.2021 doručí Poskytovateľ spoločnosti SEPS
čestné vyhlásenie subjektu zúčtovania o prevzatí
zodpovednosti za odchýlku Poskytovateľa pre rok 2022.“
Naša
spoločnosť
v
súčasnosti
poskytuje
PpS
prostredníctvom Virtuálneho bloku (kontrakt máme na roky
2019-2021).
Certifikát (aj administratívny) máme vydaný na Virtuálny
blok.
V roku 2022 plánujeme poskytovať PpS samostatne. Stačí
v rámci „Obstarania PpS na rok 2022“ predložiť čestné
vyhlásenie o certifikácii v zmysle bodu 16.3.1. Súťažných
podkladov ?
Čo máme uviesť v Prílohe č. 4 ku Rámcovej zmluve o
poskytovaní regulačných služieb na rok 2022 ?

Obstarávateľ navrhuje upraviť čestné vyhlásenie nasledovne:
Spoločnosť ..., zapísaná ... vydáva čestné vyhlásenie, že počas doby
na obdobie poskytovania PpS od 1.1.2022 do 31.12.2022 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.s. a splní všetky jej zmluvné podmienky a to do 10.12. roka
predchádzajúceho roku poskytovania PpS.
V prípade prenesenej zodpovednosti za odchýlku najneskôr do
18.12.2021 doručí Poskytovateľ spoločnosti SEPS čestné vyhlásenie
subjektu zúčtovania o prevzatí zodpovednosti za odchýlku
Poskytovateľa pre rok 2022.

Pre účely splnenia podmienok účasti do výberového konania na 2022
stačí v tomto prípade čestné vyhlásenie.
Do Prílohy č. 4 k Rámcovej zmluve o poskytovaní regulačných služieb
na rok 2022 je tiež potrebné doložiť čestné vyhlásenie.

10.

Bude SEPS akceptovať prílohu č.7 rámcovej zmluvy Úradné osvedčený písomný súhlas vlastníka zariadenia na Áno, obstarávateľ bude takýto úradne osvedčený podpis akceptovať.
českej pošte?

11.

Je potrebná k prílohe č.10 rámcovej zmluvy - Povolenie na Áno, osvedčovacia doložka je potrebná k prílohe č.10 rámcovej zmluvy
podnikanie v energetike tzv. osvedčovacia doložka? - Povolenie na podnikanie v energetike (v jednom vyhotovení zmluvy originál, v druhom vyhotovení zmluvy stačí kópia) .
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12.

13.

„Postup predbežného schválenia“ je súčasťou Prevádzkového
poriadku prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenská elektrizačná
Kde môžeme nájsť finálnu verziu - Postupu predbežného
prenosová sústava, a.s. schváleného Rozhodnutím ÚRSO č.
schválenia?
0009/2019/E-PP zo dňa 25.09.2019, konkrétne kap. 5.4 POSTUP
ŽIADATEĽA O POSKYTOVANIE PPS, uvedený dokument je
zverejnený na webovom sídle www.sepsas.sk.
Bod 18.1.6. Súťažných podkladov je doklad o zložení
finančných prostriedkov. Stačí priložiť obyčajnú kópiu výpisu Áno, dokladom o zložení finančných prostriedkov môže byť kópia
z účtu? Alebo to musí byť notársky overená kópia?
výpisu z účtu. Nevyžaduje sa aby tento doklad bol notársky overený.

V zmysle RZ o PpS 2019-2021 čl. XVII pr. č. 11 - je potrebné

14.

Poskytovateľ zapísaný v Zozname hospodárskych subjektov môže
doloženie výpis z ORSR. V zozname preukázaných
predložiť čestné vyhlásenie o zápise aj v prílohe č. 11 Rámcovej
dokumentov v zápise ZHS (okrem iného) obsahuje aj výpis
zmluvy o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej
z ORSR. Môžme použiť taktiež čestné prehlásenie o zápise
elektriny.
v prílohe č. 11?

15.

K prílohe č. 1 súťažných podkladov - Rámcová zmluva
o poskytovaní regulačných služieb na rok 2022:
V bode 11.11., článku XI (Finančné zabezpečenie
podporných služieb) navrhovanej Rámcovej zmluvy
o poskytovaní regulačných služieb na rok 2022 (ďalej len
„Zmluva“), sa za podstatné porušenie zmluvy, oprávňujúce
Prevádzkovateľa PS na okamžité odstúpenie od tejto
Zmluvy, považuje aj nesplnenie podmienok podľa bodu
11.4. tejto Zmluvy. V bode 11.4. je však určená povinnosť
oznámiť výšku finančného zabezpečenia spolu s výsledkami
výberového konania len Prevádzkovateľovi PS, a nie
Poskytovateľovi.
Bolo by možné zo strany Prevádzkovateľa PS garantovať,
napríklad cez vysvetľovanie súťažných podkladov, že
v prípade vlastného porušenia bodu 11.4. Zmluvy
Prevádzkovateľom PS nevyužije svoje právo na okamžité
odstúpenie od Zmluvy?
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16.

17.

18.

19.

Ako má uchádzač postupovať v prípade, že mu
Prevádzkovateľ distribučnej siete odmietol udeliť súhlas
s poskytovaním regulačných služieb na rok 2022
s odôvodnením, že neposkytuje súhlas s poskytovaním
podporných služieb na obdobie dlhšie ako jeden rok?
Uvedené potvrdenie sa vyžaduje ako príloha č.6 Rámcovej
zmluvy o poskytovaní regulačných služieb na rok 2022.
Spoločnosť v súčasnosti poskytuje PpS prostredníctvom
Virtuálneho bloku (kontrakt máme na roky 2019-2021).
Certifikát (aj administratívny) je vydaný na Virtuálny blok.
V roku 2022 plánuje spoločnosť poskytovať PpS
samostatne. Ako počítať výšku finančnej zábezpeky na
cenovú ponuku – ako certifikované alebo necertifikované
zariadenie?

Uchádzač priloží odmietnutie PDS a súčasne priloží svoje čestné
prehlásenie o tom, že PDS dodatočne požiada o súhlas
s poskytovaním PpS v roku 2021 a predloží ho PPS do 30.10.2021.

Výška finančnej zábezpeky na cenovú ponuku sa v tomto prípade
počíta ako pre certifikované zariadenie.

„Akceptuje SEPS zaslanie Výpisov z registra trestov
Nie, neakceptuje. Výpis z registra trestov všetkých členov štatutárneho
všetkých členov štatutárneho orgánu (Príloha č.27) až po
orgánu je jednou z podmienok účasti, ktorú musí uchádzač spĺňať aby
obojstrannom podpise Zmluvy (do 30 dní), tzn. že budú
jeho ponuka bola vyhodnocovaná.
zaslané dodatočne a nie v rámci ponuky a zmluvy?“
Áno, podľa bodu 11.1 Rámcovej zmluvy o poskytovaní podporných
služieb a dodávke regulačnej elektriny na rok 2022 je Poskytovateľ je
v prípade Kontraktov, ktoré sú výsledkom výberových konaní podľa
bodov 3.3.1. a 3.3.2., povinný poskytnúť finančné zabezpečenie
Bude možné v roku 2020 požiadať o vrátenie finančných Kontraktu podľa tejto Zmluvy, a to jednou z nasledujúcich možností
prostriedkov zložených na Kontrakt na rok 2022, výmenou alebo ich kombináciou:
za bankovú záruku?
11.1.1. zložením peňažných prostriedkov na účet Prevádzkovateľa PS
11.1.2. doručením bankovej záruky.
Peňažné prostriedky zložené na Kontrakt budú Poskytovateľovi
vrátené do 7 dní po doručení platnej bankovej záruky.
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