Otázky a odpovede k Súťažným podkladom na Nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave
a pre vlastnú spotrebu elektrických staníc na rok 2019 – ročné pásmo.
por. č.

Otázka

Odpoveď

1.

Prehlásenia uvedené v bodoch 20.1.2, 20.1.3., 20.1.4., 20.1.10. – je nutné
pripraviť a podpísať každé prehlásenie zvlášť, alebo či je možné ich uviesť Vzory uvedených vyhlásení k dispozícii nemáme. Samozrejme je možné ich
vrámci jedného dokumentu? Nemali by ste k dispozícií vzory uvedených uviesť aj v rámci jedného dokumentu
prehlásení?

2.

Je uvedené, že u všetkých dokumentov požadujete originál, či úradne
Stačí, že uchádzač doloží čestné prehlásenie, že túto zmluvu pre rok 2019
overenú kópiu, předpokládáme správne, že je nutné dodať tiež úradne
uzatvorí (bod 14.3.1.1. Súťažných podkladov).
overenú kopiu Zmluvy o zúčtovaní odchylky s OKTE, a.s.?

3.

Je možné text bankovej záruky uvedený v prílohe č. 3 Rámcovej zmluvy meniť Text bankovej záruky je možné upraviť podľa konkrétnych požiadaviek
resp. Upraviť podľa konkrétnych požiadaviek zvolenej banky?
zvolenej banky.

4.

Ponuka VK musí byť zviazaná a zapečatená? Akým spôsobom má byť
zapečatená obálka?

Naša spoločnosť nemá stanovené postupy akým spôsobom majú byť obálky
zalepené. Pod zapečatením obálky sa rozumie, že bude riadne zabezpečená
proti otvoreniu, čiže riadne zalepená (lepidlo, izolepa a pod.).

Naša doručovacia služba negarantuje doručenie do 9:30 hodiny v piatok
23.3.2018 , ak pošleme ponuku VK vo štvrtok 22.3.2018. Bude z Vašej strany
ponuka akceptovaná ak budú dokumenty doručené v 10:00 piatok
23.3.2018?
Z dôvodu získania podpisov jednotlivých dokumentov nieje v silách našej
spoločnosti odoslať ponuku skôr nez vo štvrtok.

Podľa bodu 21.2 Súťažných podkladov „Lehota na predloženie Ponuky VK
uplynie 23.03.2018 o 09:30“ a súčasne podľa bodu 21.4 „Ponuka VK
uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie Ponúk VK
uvedenej v bode 21.2 týchto SP sa vráti uchádzačovi neotvorená“.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že Vaša ponuka doručená po tejto lehote
nebude akceptovaná a bude Vám vrátená neotvorená.

5.
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6.

Zloženie zábezpeky formou bankovej záruky len na čiastočné obdobie nie je
Je možné v náväznosti na bod 7.5. Rámcovej zmluvy doplniť možnosť zloženia
možné. Podľa čl. 7.4 Rámcovej zmluvy „Banková záruka musí byť platná
zábezpeky formou bankovej záruky len na čiastkové obdobie (napr. do
minimálne 30 dní po poslednom dni dodávky elektriny v rámci všetkých
30.6.2019) s povinnosťou dodávateľa najneskôr 30 dní pred vypršaním
platných Kontraktov z príslušných VK“. V čl. 7.5. sú uvedené podmienky
platnosti zábezpeky predložiť zábezpeku na zvyšné obdobie.
vrátenia pomernej časti zábezpeky na Kontrakt vloženej v hotovosti po
splnení pomernej časti Kontraktu.

7.

Prosim o potvrdenie, že na CD /DVD nosiči má byť naskenovaná podpisaná
Rámcova Zmluva vrátane príloh 1-4 + Cenová ponuka ostatné dokumenty
nebudú na CD/DVD nosici.

Áno, podľa bodu 12.3 súťažných podkladov musí byť súčasťou CD/DVD nosiča
naskenovaná podpísaná Rámcová zmluva.
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