Pripomienky k Stratégii zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR
pre obdobie rokov 2019 až 2021 zaslané do termínu 10.05.2018
subjekt

znenie pripomienky

odôvodnenie pripomienky

1.

V rámci analýzy nedostatočnosti ponúk podporných služieb, konkrétne pre službu SRV
porovnávate obdobie pred a po zavedení VB. V obidvoch prípadoch pri výpadku
významného poskytovateľa došlo k výraznému poklesu pokrytia (až nad úroveň 20%)
požadovanej disponibility. Akým spôsobom môže takéto výpadky z budúcnosti eliminovať
systém nákupu na báze dlhoročných zmlúv?

Výpadky jednotlivých poskytovateľov možno očakávať aj v budúcnosti. Dlhodobé
kontrakty takýto problém neodstránia. V prípade dlhodobých zmlúv - jedným z možných
prínosov pre sústavu je koordinácia odstávok poskytovateľov. Pre pokrytie výpadkov je
najdôležitejšia nahraditeľnosť zdroja, a to vytvorením konkurenčného prostredia inými
poskytovateľmi a/alebo výrazným znížením nákladovosti zabezpečiť „vyšší“ objem ako
potrebný a tým obmedziť riziká vyplývajúce z výpadku dôležitých poskytovateľov.

2.

Aké vplyvy môžeme očakávať po plnom sfunkčnení európskej legislatívy. Z pohľadu
konkurenčného prostredia ako aj cenového?

Materiál odôvodňujúci potrebu vytvárania dlhodobých zmlúv v objeme 150M€ ročne je
príliš skromný. Nezaoberá sa možnými synergickými (pozitívnymi) efektami okolitých
štátov, či už z pohľadu dostupnosti poskytovateľov alebo z pohľadu cenových úrovní
v rámci Európy. Budeme mať nedostatok alebo práve naopak prebytok zdrojov?

3.

Aké cenové úrovne jednotlivých podporných služieb sú v okolitých štátoch?

Dnešný poskytovatelia podporných služieb budú mať záujem zúčastniť sa dlhodobého
výberového konania organizovanom SEPS, alebo počkajú si na „otvorenie“ príležitostí
v okolitých štátoch?

4.

Aké ďalšie opatrenia môže SEPS vykonať, aby zvýšila rozsah možných poskytovateľov
podporných služieb? (znižovanie minimálneho objemu na jeden zdroj/ službu – aké sú
naše požiadavky a požiadavky v zahraničí?) Plánujete pracovať na „agregovaní“
poskytovateľov?

Zavedenie virtuálneho bloku pre SRV službu bol určite pozitívny krok. Získal sa jeden
z významných poskytovateľov podporných služieb SRV. Na strane druhej SEPS
požaduje na službu TRV min 30 MW zdroj, čím výrazne limituje možných poskytovateľov.
Odôvodnenie ťažkej kontrolovateľnosti v dnešnej automatizovanej dobe nevyznieva
dôveryhodne.

5.

Aký bol výsledok výberového konania ČEPS z marca 2018.

Odvolávate sa na možnú inšpiráciu zo susedného Česka. Je možné sa poučiť z ich
výberového konania.

6.

Spoločnosť SEPS si vyhradzuje právo rozdelenia nakontrahovanej rezervácie
symetrickej SRV na dva nesymetrické kontrakty, pričom bude cena symetrického
kontraktu proporcionálne rozdelená podľa príslušných cenových rozhodnutí ÚRSO

Znamená to, že symetrická SRV technicky ostane bez zmien, len bude JC za disponibilitu
rozdelená na kladnú (JC+) a zápornú (JC-) podľa ceny URSO znížená min o 10% podľa
vzorca pre JC ?

7.

Časové pásmo ponuky:
Najkratším časovým pásmom je jeden kalendárny mesiac.

Znamená to vážený hod/denný/týždenný priemer za celý mesiac (jedno číslo) ?

8.

Prevody kontraktov:
Podmienky prevodov kontraktov sú bližšie špecifikované v RZ a PP, pričom PP bude
upravený tak, aby prevody kontraktov boli umožnené minimálne v súlade s EBGL, to
znamená 60 min pred začiatkom dňa dodávky.

Min. čas intraday prevodu v súčasnosti je 120 min. pred začiatkom dotknutej OH. Bude
tento čas zachovaný, alebo bude upravený tiež na 60 min.?

9.

Objem prevodu kontraktov za vybrané obdobie v súlade s EBGL od 1.1.2019.

V súčasnosti je povolený objem prevodu kontraktu 15 % z RK. Podľa EBGL bude
neobmedzený, t.j do 100% ?

1. subjekt

2. subjekt
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subjekt

Prevod kontraktu PpS na iný subjekt D-1, intraday v súlade s EBGL od 1.1.2019

10.

odôvodnenie pripomienky

znenie pripomienky

Bude umožnený prevod kontraktu v jednom kroku na viac subjektov v rámci SR ?

2. subjekt

11.

Finančná zábezpeka.

12.

Rámcová zmluva bude rozšírená o možnosť odstúpiť od kontraktu v prípade, že ÚRSO
cenovým rozhodnutím v príslušnej službe zníži cenu za poskytovanie PpS medziročne
o viac než 1 % a celkovo počas trvania všetkých kontraktov uzatvorených na základe
výberového konania o viac než 2 %, vrátane doplnenia termínu na odstúpenie od
kontraktu.

1. subjekt

V rámci RVK bola 5% a max 0,5 mil EUR. Návrh zábezpeky 10 % pri viac ročnom
kontrakte je vysoký. Navrhujeme max 1,5 mil. EUR. Kedy alebo v akých intervaloch bude
možné požiadať o vrátenie časti finančnej zábezpeky a v akej výške? Keď bude zmena
MC URSO bude sa upravovať aj vypočítaná fin. zábezpeka a tým aj možnosť výšky
vrátenia zábezpeky?
Pri povinnosti danej podmienkami SEPS vo výberovom konaní znížiť cenu do
výberového konania minimálne o 10% od maximálnych cien ÚRSO a možnosti ÚRSO
znížiť maximálnu cenu medziročne o ďalších 7% ale celkovo počas trvania všetkých
kontraktov uzatvorených na základe výberového konania o viac než 14 %, sú takéto
podmienky pre dodávateľa neakceptovateľné a je otázne, či sa takejto súťaže vôbec
zúčastní.

13.

Platba za odchýlku.

Plánuje sa v najbližších troch rokoch zmena filozofie platby za odchýlku ?

14.

Platba RE za aktiváciu SRV.

Bude aktivácia SRV podľa ceny RE ?

15.

Obdobie VK

Spoločnosť víta možnosť zúčastniť sa 3 ročného VK na PpS.

16.

Podmienka č. 1:

Nemáme pripomienky.

17.

Podmienka č. 2 – navrhujeme: Uchádzač predloží ponuku na parameter Z, pričom
minimálna hodnota parametra Z je 5%, čo po doplnení do vyššie uvedeného vzorca
predstavuje 5% zľavu z maximálnych cien ÚRSO.

Kombinácia podmienky č. 2 a podmienky č. 3 v pôvodnom znení by umožnila znížiť cenu
PpS v priebehu 2 rokov až o 24% bez možnosti odstúpiť od zmluvy, s povinnosťou
poskytovateľa držať zábezpeku 10% z kontrahovaného objemu v maximálnych cenách.

18.

Podmienka č. 3 - navrhujeme: Rámcové zmluvy uzatvárané od roku 2017 obsahujú
klauzulu, ktorá umožňuje ukončiť zmluvu bez sankcií v prípade, že legislatíva bude
vyžadovať ukončenie obdobných dlhodobých zmlúv. Rámcová zmluva bude rozšírená o
možnosť odstúpiť od kontraktu v prípade, že ÚRSO cenovým rozhodnutím v príslušnej
službe zníži cenu za poskytovanie PpS medziročne o viac než 5% a celkovo počas
trvania všetkých kontraktov uzatvorených na základe výberového konania o viac než
10%, vrátane doplnenia termínu na odstúpenie od kontraktu.

Kombinácia podmienky č. 2 a podmienky č. 3 v pôvodnom znení by umožnila znížiť cenu
PpS v priebehu 2 rokov až o 24% bez možnosti odstúpiť od zmluvy, s povinnosťou
poskytovateľa držať zábezpeku 10% z kontrahovaného objemu v maximálnych cenách.

19.

Podmienka č. 4:

Nemáme pripomienky.
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20.

21.

odôvodnenie pripomienky

znenie pripomienky
Finančná zábezpeka na ponuku v rámci výberového konania (pred uzatvorením
Rámcovej zmluvy a kontraktu) bude vypočítaná, ako súčin ponúkaného množstva PpS
pre príslušný typ PpS a 5% ponukovej ceny pre príslušný typ PpS.

Ceny uvedené v „Stratégii“ sú príliš vysoké. Spôsobia vysoké finančné zaťaženie
poskytovateľov. Návrh je ponechať finančnú zábezpeku tak, ako v súčasnosti min. 5% z
ponukových cien.

Finančná zábezpeka na kontrakt uzatvorený na základe výsledkov VK a Rámcovej
zmluvy bude vypočítaná, ako súčin nakontrahovaného množstva PpS pre príslušný typ
PpS a 5% z ceny vysúťaženej vo výberovom konaní.

Zábezpeka na kontrakt je takýmto spôsobom vypočítavaná aj v súčasnosti. Nevidíme
dôvod, aby bola vypočítavaná z maximálnych cien stanovených ÚRSO, ktoré v zmysle
podmienok musia byť ešte v ponuke ponížené o min. 10% a môže dôjsť ešte k ďalšiemu
zníženiu max. cien zo strany ÚRSO, pričom poskytovateľ bude povinný to podľa zmluvy
akceptovať až do výšky 14%-ného zníženia kumulatívne za celé obdobie. Takto
stanovená požiadavka enormne finančne zaťaží poskytovateľov.

22.

1. subjekt

Navrhujeme, aby bola možnosť poskytnutia finančnej zábezpeky na ponuku a taktiež na
kontrakt v rámci výberového konania doručením bankovej záruky.

Jednorázové zloženie finančnej zábezpeky na ponuku a na kontrakt v rámci výberového
konania obdobia 3 rokov je pre poskytovateľov PpS finančne náročné.

23.

3. subjekt

Otázka možného prekrývania zábezpeky na ponuku a na zabezpečenie kontraktu.

Bolo by vhodné nastaviť termíny VK tak, aby nedochádzalo k prekrývaniu oboch
zábezpek, prípadne umožniť plynulé využitie zábezpeky na ponuku na zábezpeku na
kontrakt. S týmto súvisí aj zdôvodnenie pripomienok k Finančnej zábezpeke.

24.

V prípade čestného prehlásenia na novovybudované zariadenie, ktoré v čase uzávierky
vyýberového konania nebude mať platný certifikát alebo v prípade ponuky prevyšujúcej
certifikovaný výkon (MW) na základe platného certifikátu, bude zábezpeka na ponuku
a zábezpeka na kontrakt vypočítaná ako súčin výšky zábezpeky PpS (€/MW.h)
certifikovaného zariadenia a koeficientu 1,3. Napríklad:
Pri PRV: 4,7*1,3=6,11 (€/MW.h)

Výška zábezpeky PpS pre necertifikované zariadenia v pôvodnej výške (dvojnásobok
platby pre každú MW.h) enormne finančne zaťaží poskytovateľov.

25.

Objem:

Nemáme pripomienky.

26.

Minimálna a maximálna ponuka: Navrhujeme v prípade PRV možnosť kroku 0,1MW.

Navrhujeme krok 0,1 len u PRV tak, ako je to v súčasnosti.

27.

Maximálny počet ponúk:

Nemáme pripomienky.

28.

Deliteľnosť ponuky:

Nemáme pripomienky.

29.

Ponuky budú predkladané po kalendárnych rokoch a aj v súčasnosti sú v rámci ročného
Časové pásmo ponuky – navrhujeme: Najkratším časovým pásmom je jeden energetický
VK členené po energetických týždňoch. Bolo by vhodné toto členenie zachovať z dôvodu
týždeň.
lepšieho plánovania odstávok výrobných zariadení, čo zároveň umožní pre SEPS
nakontrahovať vyšší objem PpS.
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odôvodnenie pripomienky

znenie pripomienky

30.

Prevody kontraktov.

Bude umožnený prevod kontraktov bez obmedzenia objemu?
Čo v prípade, ak z dôvodu poruchy napr. v mesiaci jún poskytovateľ prevedie celý objem
PpS až do konca kalendárneho roka na náhradného poskytovateľa. Vráti sa mu pomerná
časť zábezpeky skôr ako po ukončení kontraktu pre príslušný rok? Navrhujeme možnosť
požiadať o vrátenie alikvótnej časti zábezpeky min. po uplynutí kalendárneho štvrťroku.

31.

Uchádzač:

Nemáme pripomienky.

32.

Termín:

V akých termínoch sa predpokladá vypísanie a vyhodnotenie 3-ročného a ročných VK?

Transparentnosť:

Nemáme pripomienky.

Finančná zábezpeka

V rámci RVK bola 5% a max 0,5 mil EUR. Návrh zábezpeky 10 % pri viac ročnom
kontrakte je vysoký. Navrhujeme max 1,5 mil. EUR. Kedy alebo v akých intervaloch bude
možné požiadať o vrátenie časti finančnej zábezpeky a v akej výške? Keď bude zmena
MC URSO bude sa upravovať aj vypočítaná fin. zábezpeka a tým aj možnosť výšky
vrátenia zábezpeky?

Rámcová zmluva bude rozšírená o možnosť odstúpiť od kontraktu v prípade, že ÚRSO
cenovým rozhodnutím v príslušnej službe zníži cenu za poskytovanie PpS medziročne o
viac než 1 % a celkovo počas trvania všetkých kontraktov uzatvorených na základe
výberového konania o viac než 2 %, vrátane doplnenia termínu na odstúpenie od
kontraktu.

Pri povinnosti danej podmienkami SEPS vo výberovom konaní znížiť cenu do
výberového konania minimálne o 10% od maximálnych cien ÚRSO a možnosti ÚRSO
znížiť maximálnu cenu medziročne o ďalších 7% ale celkovo počas trvania všetkých
kontraktov uzatvorených na základe výberového konania o viac než 14 % je na hranici
ekonomickej rentability.

Pripomienka k bodu 3.2 ods. III.
Vzhľadom ku skutočnosti čl. 34 nariadenia EBGL nestanovuje akékoľvek obmedzenie
veľkosti prevádzaného objemu PpS, pričom súčasné znenie PP dovoľuje prevod
kontraktu iba do výšky 15% celkového nakontrahovaného objemu PpS pre dotknutý
kontrakt, navrhujeme vypustenie tohto limitu z PP. Predpokladáme, že spoločnosť SEPS
upraví PP a obchodný systém aby dovoľoval prevod kontraktu bez obmedzenia.
Pripomienka sa vzťahuje aj na bod 6 ods.12. prevody kontraktov.

Dôvodom je nadobudnutie platnosti EBGL ako aj nejasná formulácia v návrhu na
ošetrenie rizika, ktorá sa odvoláva na text ods. III. Povinnosť umožňovania prevodu
disponibility, kde nie je jasne opísané, že bude upravený aj PP vzhľadom na vypustenie
limitu 15% možného prevodu. Ďalším dôvodom je aj najkratší časový úsek pre zadávanie
ponuky (kalendárny mesiac). V prípade, že zariadenie má BO alebo GO, ktorá trvá 2
týždne a má k dispozícií poskytovateľa, ktorý to vie prevziať môže podať ponuku na celý
kalendárny mesiac a časť ponuky previesť na iného poskytovateľa bez limitu 15%.

33.
1. subjekt

34.

4. subjekt

35.

36.

37.

5. subjekt

Navrhované znenie je v rozpore s požiadavkou o vyššie zabezpečenie PpS. V súčasnosti
vznikajú situácie v ES SR, kde je nedostatok PpS, a to kvôli nezáujmu poskytovateľov,
Pripomienka k bodu 6 podmienka č.2 Vypustiť nasledovné znenie “Uchádzač predloží
ktorí nie sú motivovaní padajúcou cenou jednotlivých PpS. Samozrejme aj nový investori
ponuku na parameter Z, pričom minimálna hodnota parametra Z je 10, čo po doplnení do
zvažujú vstup do segmentu poskytovania PpS ale vzhľadom na tendenciu klesajúcich
vyššie uvedeného vzorca predstavuje 10% zľavu z maximálnych cien ÚRSO.“
cien nie je pre nich zaujímavá. V ročných tendroch na PpS nebolo definované
obmedzenie a podľa údajov došlo k úsporám dá sa teda predpokladať, že k úsporám
príde aj bez navrhovaného vypustenia minimálnej hodnoty parametra.
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5. subjekt
pre obdobie rokov 2019 až 2021 zaslané do termínu 10.05.2018
subjekt

odôvodnenie pripomienky

znenie pripomienky

38.

Pripomienka k bodu 6 ods.6. Finančná zábezpeka - Navrhujeme doplniť aj maximálnu
Dôvodom zavedenia maximálnej ročnej výšky finančnej zábezpeky je neekonomické
výšku zábezpeky pre dlhodobých poskytovateľov, ktorá by znela: “Maximálna výška
vynaloženie finančných prostriedkov na zabezpečenie ponuky PpS. Maximálny limit je
zábezpeky pre dlhodobých poskytovateľov je stanovená pre kalendárny rok vo výške 0,5
dostatočný na pokrytie ponuky PpS u väčšej mieri poskytovateľov podporných služieb.
mil. € a sumárne pre 3 roky vo výške 1,5 mil. €“

39.

Pripomienka k bodu 6 ods.12. Prevody kontraktov
Požadujeme doplniť na koniec vety nasledovné znenie “a bez obmedzenia prevodu
kontraktu PpS.“

Dôvodom je zosúladenie podmienok podľa EBGL viď. naša prvá pripomienka .

40.

3 ročné VK

Ďakujeme za možnosť pripomienkovať toto pripravované 3 ročné VK a vítame možnosť
zúčastniť sa na tomto VK.

1. subjekt

Podmienka č. – 3 návrh:
Pri tejto podmienke a možnosti zníženia max.ceny do 7% resp.14% za dva roky, bude
Rámcové zmluvy uzatvárané od roku 2017obsahujú klauzulu, ktorá umožňuje ukončiť
výška celkového zníženia za 2 roky 24%, bez možnosti odstúpenia od zmluvy, čo je
zmluvu bez sankcií v prípade, že legislatíva bude vyžadovať ukončenie obdobných
drastický pokles ceny.
dlhodobých zmlúv. Rámcová zmluva bude rozšírená o možnosť odstúpiť od kontraktu v
prípade, že ÚRSO cenovým rozhodnutím v príslušnej službe zníži cenu za poskytovanie
PpS medziročne o viac než 5% a celkovo počas trvania všetkých kontraktov
uzatvorených na základe výberového konania o viac než 10%, vrátane doplnenia termínu
na odstúpenie od kontraktu.

41.

6. subjekt
42.

Podmienka č. 2 – návrh:
Uchádzač predloží ponuku na parameter Z, pričom minimálna hodnota parametra Z je 5,
čo po doplnení do vyššie uvedeného vzorca predstavuje 5% zľavu z maximálnych cien
ÚRSO.

Podmienky č.6 Finančná zábezpeka
Zábezpeku ponechať na úrovni 5% aj pre výberové konanie a aj pre kontrakt, z ceny
uvedenej v cenovej ponuke VK.
Taktiež navrhujeme možnosť presunu zábezpeky na VK po VK, na zábezpeku na
kontrakt.

Zábezpeka je takto vypočítavaná doteraz a nerozumieme, prečo by sa mala dvíhať na
max.cenu stanovenú ÚRSOm, keď už samotný parameter Z jednotkovú cenu v ponuke
znižuje.
Pôvodne stanovené podmienky zábezpeky vo VK na obdobie 2019-2021 finančne
zaťažia poskytovateľov.

Navrhujeme možnosť vrátenia pomernej časti zábezpeky napr. po uplynutí polroka.

43.

Minimálna a maximálna ponuka:
Návrh: V prípade PRV možnosť kroku 0,1MW

Ako v súčasnosti.

44.

Časové pásmo ponuky: Návrh:
1 energetický týždeň

Ponuky na ročné VK sú stanovené v energetických týždňoch, čo lepšie a jednoznačnejšie
upraví termíny rôznych odstávok a bude možné v 3 ročnom VK zazmluvniť väčší objem
PpS.
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subjekt

45.

znenie pripomienky

Prevody kontraktov

odôvodnenie pripomienky

Bude umožnený prevod kontraktov bez obmedzenia objemu?

Aké sú predpokladané termíny vypísania a vyhodnotenia 3 ročného a ročného VK?

46.

47.
1. subjekt

48.
7. subjekt

Radi by sme vzniesli pripomienku k bodu 3. (Podmienka č.2) tabuľky Parametre VK na
obdobie 2019-2021 v dokumente Stratégia zabezpečenia PpS 2019-2021 a požiadali o
zmenu textu „Z – predstavuje zľavu z maximálnej ceny ÚRSO v percentách“ na „Z –
predstavuje zľavu z maximálnej ceny ÚRSO v percentách a zadáva sa na dve desatinné
miesta“

Radi by sme vzniesli pripomienku k bodu 4. (Podmienka č.3) tabuľky Parametre VK na
obdobie 2019-2021 a požiadali o zmenu textu: „Rámcová zmluva bude rozšírená o
možnosť odstúpiť od kontraktu v prípade, že ÚRSO cenovým rozhodnutím v príslušnej
službe zníži cenu za poskytovanie PpS medziročne o viac než 7 % a celkovo počas
trvania všetkých kontraktov uzatvorených na základe výberového konania o viac než 14
%, vrátane doplnenia termínu na odstúpenie od kontraktu.“ na text „ Rámcová zmluva
bude rozšírená o možnosť odstúpiť od kontraktu v prípade, že ÚRSO cenovým
rozhodnutím v príslušnej službe zníži cenu za poskytovanie PpS medziročne o viac než 1
% a celkovo počas trvania všetkých kontraktov uzatvorených na základe výberového
konania o viac než 2 %, vrátane doplnenia termínu na odstúpenie od kontraktu.“

Od roku 2013 bolo vo všetkých ročných výberových konaniach umožnené ponúkať cenu
až na eurocenty. Požadujeme túto možnosť zachovať. Pôvodné znenie by znamenalo, že
v niektorých službách by najmenšie cenové zníženie predstavovalo niekoľko desiatok
centov. Takáto podmienka diskriminuje účastníkov ročného tendra voči účastníkom
mesačných a denných tendrov kde je možné cenu na eurocenty ponúkať.

Naša Spoločnosť oceňuje aktivitu SEPS v oblasti zabezpečovania dostatočného objemu
PpS na roky 2019-2021, ktorú z pohľadu bezpečnosti sústavy považujeme za správnu.
S ohľadom na spôsob nasadzovania našich zdrojov potrebujeme dlhodobú finančnú
perspektívu ktorá nám umožní pripraviť sa na zmeny na trhu s regulačnými službami.
Z dôvodu zabezpečenia dlhodobého prevádzkovania zdrojov však považujeme
akceptovanie hranice pre zníženie ceny podporných služieb Úradom (o 7% jednoročne/
o14% počas trvania kontraktu) za príliš silný záväzok aj s ohľadom na skutočnosť že
navrhované podmienky výberového konania spôsobia pokles cien o minimálne 10% voči
ich súčasným úrovniam.
Požadujeme preto upraviť textáciu zmysle znenia pripomienky.

49.

Radi by sme vzniesli pripomienku k bodu 5. (Podmienka č.4) tabuľky Parametre VK na
S ohľadom na potrebu vykonania zmien Dodávateľmi v riadiacich informačných
obdobie 2019-2021:
systémoch Spoločnosti požadujeme zverejniť informáciu dostatočný čas vopred v
Rozhodnutie SEPS, a.s. o rozdelení nakontrahovanej rezervácie symetrickej SRV na dva
zmysle znenia pripomienky.
nesymetrické kontrakty požadujeme oznámiť minimálne 0,5 roka vopred.

50.

Radi by sme vzniesli pripomienku k bodu 8. tabuľky Parametre VK na obdobie 2019-2021
S ohľadom na súčasnú možnosť zadávania ponuky PRV na jedno desatinné miesto
a požiadali o úpravu znenia v zátvorke nasledovne:
požadujeme upraviť textáciu zmysle znenia pripomienky.
V súlade s TP (v krokoch po 1MW, okrem PRV kde v krokoch po 0,5MW)
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znenie pripomienky

odôvodnenie pripomienky
Naša spoločnosť víta možnosť zúčastniť sa viacročného VK na PpS. Takto nastavené VK
podľa nás zvýši bezpečnosť prevádzkovania PS a poskytovateľom umožní dlhodobejšie
plánovanie tržieb z PpS a tým pádom aj prevádzkovania zariadení z pohľadu opráv
a investícií.

51.

Obdobie

52.

Podmienka č. 2 – navrhujeme:
Uchádzač predloží ponuku na parameter Z, pričom minimálna hodnota parametra Z je
5%, čo po doplnení do vyššie uvedeného vzorca predstavuje 5% zľavu z maximálnych
cien ÚRSO.

53.

Podmienka č. – 3 navrhujeme:
Kombinácia týchto bodov v pôvodnom znení by umožnila znížiť cenu PpS v priebehu 2
Rámcové zmluvy uzatvárané od roku 2017 obsahujú klauzulu, ktorá umožňuje ukončiť
rokov až o 24% bez možnosti odstúpiť od zmluvy, s povinnosťou poskytovateľa držať
zmluvu bez sankcií v prípade, že legislatíva bude vyžadovať ukončenie obdobných
zábezpeku 10% z kontrahovaného objemu v maximálnych cenách.
dlhodobých zmlúv. Rámcová zmluva bude rozšírená o možnosť odstúpiť od kontraktu v
prípade, že ÚRSO cenovým rozhodnutím v príslušnej službe zníži cenu za poskytovanie
PpS medziročne o viac než 5% a celkovo počas trvania všetkých kontraktov
uzatvorených na základe výberového konania o viac než 10%, vrátane doplnenia termínu
na odstúpenie od kontraktu.

1. subjekt

54.

Finančná zábezpeka:
Finančná zábezpeka na ponuku v rámci výberového konania (pred uzatvorením
Rámcovej zmluvy a kontraktu) bude vypočítaná ako súčin ponúkaného množstva PpS
pre príslušný typ PpS a 5% ponukovej ceny pre príslušný typ PpS.

Ceny uvedené v „Stratégii“ sú príliš vysoké. Spôsobia vysoké finančné zaťaženie
poskytovateľov. Návrh je ponechať finančnú zábezpeku tak ako v súčasnosti min. 5% z
ponukových cien.

55.

Finančná zábezpeka:
Finančná zábezpeka na kontrakt uzatvorený na základe výsledkov VK a Rámcovej
zmluvy bude vypočítaná ako súčin nakontrahovaného množstva PpS pre príslušný typ
PpS a 5% z ceny vysúťaženej vo výberovom konaní.

Zábezpeka na kontrakt je takýmto spôsobom vypočítavaná aj v súčasnosti. Nevidíme
dôvod, aby bola vypočítavaná z maximálnych cien stanovených ÚRSO, ktoré v zmysle
podmienok musia byť ešte v ponuke ponížené o min. 10% a môže dôjsť ešte k ďalšiemu
zníženiu max cien zo strany ÚRSO, pričom poskytovateľ bude povinný to podľa zmluvy
akceptovať až do výšky 14%-ného zníženia kumulatívne za celé obdobie. Takto
stanovená požiadavka enormne finančne zaťaží poskytovateľov.

56.

Otázka možného prekrývania zábezpeky na ponuku a na zabezpečenie kontraktu.

Bolo by vhodné nastaviť termíny VK tak aby nedochádzalo k prekrývaniu oboch
zábezpek, prípadne umožniť plynulé využitie zábezpeky na ponuku na zábezpeku na
kontrakt. S týmto súvisí aj zdôvodnenie pripomienok k Finančnej zábezpeke.

57.

Časové pásmo ponuky – navrhujeme:
Najkratším časovým pásmom je jeden energetický týždeň

Ponuky budú predkladané po kalendárnych rokoch a aj v súčasnosti sú v rámci ročného
VK členené po energetických týždňoch. Bolo by vhodné toto členenie zachovať z dôvodu
lepšieho plánovania odstávok výrobných zariadení, čo zároveň umožní pre SEPS
nakontrahovať vyšší objem PpS.

8. subjekt
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odôvodnenie pripomienky

znenie pripomienky

58.

Prevody kontraktov

59.

Otázka:
V akých termínoch sa predpokladá vypísanie a vyhodnotenie 3-ročného a ročných VK?

Bude umožnený prevod kontraktov bez obmedzenia objemu?
Čo v prípade ak z dôvodu poruchy napr. v mesiaci jún poskytovateľ prevedie celý objem
PpS až do konca kalendárneho roka na náhradného poskytovateľa. Vráti sa mu pomerná
časť zábezpeky skôr ako po ukončení kontraktu pre príslušný rok? Navrhujeme možnosť
požiadať o vrátenie alikvotnej časti zábezpeky min. po uplynutí kalendárneho štvrťroku.

Podmienka č.1
Predloženie certifikátu zariadenia ... navrhujeme skrátenie lehoty na predloženie
certifikátov zo 4 mesiacov na 1 mesiac

Je to lehota, o ktorú sa skracuje obdobie poskytovania PpS, čo je strata na obidvoch
stranách.

61.

Podmienka č. 2
Nastavenie parametra Z – (10% zľava z ceny) navrhujeme zrušiť.

Nie je v súlade s obchodnými zvyklosťami.

62.

Finančná zábezpeka
a) Výška zábezpeky 10% .Navrhujeme jej zníženie na pôvodných 5%.

Príliš veľká finančná záťaž.

63.

Finančná zábezpeka
b) Zábezpeka pre necertifikované zariadenia bude „dvojnásobok platby“, navrhujeme
zmeniť na „1,3 násobok platby“.

Príliš veľká finančná záťaž.

64.

Časové pásmo ponuky
Najkratším časovým pásmom je „jeden kalendárny mesiac“, navrhujeme zmeniť na
„jeden energetický týždeň“.

Pre poskytovateľov PpS, ako sú teplárne, je plánovanie prechodných období – jar / jeseň
v mesačných pásmach neprekonateľný problém.

65.

Minimálna a maximálna ponuka:
Navrhujeme v prípade PRV možnosť kroku 0,1MW

Pre menších dodávateľov služby nevyhnutné!

66.

Obdobie:
v akom časovom rozhraní bude vyhlásené trojročné výberové konanie (júl-august)?

67.

Bude nutné predkladať totožné podklady ako pri predchádzajúcich ročných VK?

68.

Finančná zábezpeka:
Parameter Z=10 navrhujeme znížiť na hodnotu Z=5.

60.

1. subjekt

9. subjekt

10. subjekt

V prípade letných mesiacov prebieha aj dovolenkové obdobie, t.j. bude nutné k Zmluvám
predkladať podklady ako napr. potvrdenie od Prevádzkovateľa distribučnej siete na tri
roky ak Poskytovateľ nie je priamo pripojený do PS. Zdĺhavejší proces vybavenia
podkladov do VK.

Po prepočte bude pri parametre Z=10 finančné zaťaženie príliš vysoké.

str.: 8/11

Pripomienky k Stratégii zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR
pre obdobie rokov 2019 až 2021 zaslané do termínu 10.05.2018
subjekt

znenie pripomienky

odôvodnenie pripomienky

Finančná zábezpeka:
vplyv prekrývania finančnej zábezpeky trojročným výberovým konaním a finančnej
zábezpeky pri uzatváraní Zmluvy na trojročné obdobie

Finančnú zábezpeku nastaviť tak, aby nedošlo k priebežnému vloženiu FZ na kontrakt a
na Zmluvu. Vysoké finančné zaťaženie pre spoločnosť.

Časové pásmo ponuky:
Najkratším časovým pásmom nie jeden kalendárny mesiac ale požiadavka je tak ako pri
ročnom výberovom konaní t.j. najkratším časovým pásmom energetický týždeň.

Dôvodom je vplyv vonkajšej teploty na dodávku tepla dodávaného do sústav CZT, vplyv
odstávok technologických zariadení podľa odberu tepla do sústavy CZT.

71.

Bude v roku 2018 len jeden termín na obstaranie PpS?

Ak zostane zachovaný nákup PpS v trojročnom VK na jeden kalendárny mesiac, bude
možné prípadné energetické týždne PpS dokúpiť v ročnom výberovom konaní na rok
2019.

72.

Prevody kontraktov:
15% obmedzenie z ročného kontraktu. Bude v rokoch 2019 možný presun PpS na
náhradného poskytovateľa bez obmedzenia?

V prípade vážnej poruchy, havárie zariadenia, legislatívnych zmien možnosť prevodu
kontraktu na náhradného poskytovateľa celého objemu.

73.

k bodu 6:
Podmienku č.2 v znení “Uchádzač predloží ponuku na parameter Z, pričom
minimálna hodnota parametra Z je 10, čo
po doplnení do vyššie uvedeného vzorca
predstavuje 10% zľavu z maximálnych
cien ÚRSO.“ navrhujem vypustiť.

Samotný materiál "Stratégia zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb ..."
konštatuje v bode 3 a 6 nedostatočnosť na strane ponuky v niektorých typoch PpS.
Zníženie ceny je tak v rozpore s požiadavkou o vyššie zabezpečenie PpS. Reálne tak
vznikajú situácie v ES SR, kedy je nedostatok PpS, a to kvôli nezáujmu poskytovateľov,
ktorí nie sú motivovaní klesajúcou cenou jednotlivých PpS.

74.

Podmienka č.2
Navrhujeme stanoviť minimálnu hodnotu parametra Z na 5, čo po doplnení do vzorca
predstavuje 5% zľavu z maximálnych cien ÚRSO

Pôvodná hodnota parametra Z vo výške 10 by znamenala neúmerné zníženie cien PpS.

75.

Finančná zábezpeka
Navrhujeme ponechať výpočet finančnej zábezpeky rovnakým spôsobom ako v
Navrhujeme stanoviť výšku finančnej zábezpeky na ponuku ako aj výšku finančnej
súčasnosti. Považujeme takto vypočítanú finančnú zábezpeku dostatočnú na pokrytie
zábezpeky na kontrakt zodpovedajúcu 5%z maximálnych cien jednotlivých typov PpS na
poskytovaných podporných služieb.
základe platného cenového rozhodnutia ÚRSO na rok 2018

69.
10. subjekt

70.

1. subjekt

11. subjekt

12. subjekt
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subjekt

znenie pripomienky

odôvodnenie pripomienky

76.

Podmienka č.4 - OTÁZKA
Rozdelenie symetrického kontraktu

Bude sa deliť iba cena alebo aj kontrahovaný objem?

77.

V bode 3.2. odsek III., v návrhu na ošetrenie rizika sa konštatuje, že prevody kontraktov
budú od 1.1.2019 v súlade EBGL – táto zmena by mala byť platná aj pre zmluvy z VK
uzavretých pred dátumom 1.1.2019 (resp. 18.12.2018)

Výška FZ pre VK 2019-2021 predstavuje vysoké finančné zaťaženie pre subjekty, ktoré
sa rozhodnú zúčastniť sa VK (možno až likvidačné). Bolo by teda vhodné zabezpečiť
implementáciu tejto zmeny.

Bod 6, odsek 7. – objem: Do výšky 100% minima požiadavky SED v danom
kalendárnom mesiaci nie však menej ako je minimálna ponuka v zmysle TP.

Bola by jednoznačne zadefinovaná minimálna hodnota.

Umožní SEPS novou úpravou resp. zmenou Technických podmienok zdrojom menším
ako 30 MW poskytovať PpS TRV 3 a 10 min po 1.1.2019 napr. agregáciou menších
zdrojov do jedného tzv. virtuálneho bloku s výkonom vyšším ako 30 MW ?

Súčasne platné TP SEPS vylučujú od 1.1.2019 zo súťaže o poskytovanie PpS v oblasti
TRV 3 a 10 min zdroje s výkonom menším ako 30 MW. Táto podmienka je podľa nás
diskriminačná a zároveň vedie k zníženiu počtu poskytovateľov PpS. Toto má za
následok zníženie konkurencie na trhu, obmedzenie hospodárskej súťaže a v konečnom
dôsledku nevedie k zníženiu nákladov na obstaranie PpS.

80.

VK na obdobie 2019 - 2021 (Obdobie)

Súhlasíme s vykonaním obstarávania časti PpS aj na viacročné obdobie.

81.

Podmienka č. 2:
Navrhujeme znížiť minimálnu hodnotu parametra Z na 3, čo po dosadení do vzorca
predstavuje 3% zľavu z maximálnych cien ÚRSO.

Stupňujúci sa nedostatok PpS sa prejavuje hlavne v posledných štyroch rokoch, kedy bol
aritmetický priemer úspor 3,85%, v posledných dvoch rokoch bol aritmetický priemer
úspor už len 2,5%. Hlavným garantom posúdenia a určenia maximálnych cien ostáva
ÚRSO.

82.

Podmienka č. 3:
Navrhujeme upraviť percentá v časti "zníži cenu za poskytovanie PpS medziročne o viac V posledných siedmych rokoch poklesli maximálne náklady ÚRSO zo 183,6 na 163mil.
než 5% a celkovo počas trvania všetkých kontraktov uzatvorených na základe
EUR o 11,22%, čomu odpovedá ročný pokles o 1,6%.
výberového konania o viac než 10% zľavu z maximálnych cien ÚRSO"

13. subjekt
78.

79.

1. subjekt

14. subjekt

15. subjekt
83.

Finančná zábezpeka:
Navrhujeme nastaviť automatický prechod medzi finančnou zábezpekou na ponuku a
finančnou zábezpekou na kontrakt.

Podmienka automatického prechodu z finančnej zábezpeky na ponuku na finančnú
zábezpeku na kontrakt zabráni časovému prekrytiu dvoch zábezpek a odstráni zvýšené
náklady subjektov na poskytnutie dvojnásobnej zábezpeky v čase ich prekrytia.
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15. subjekt k Stratégii zabezpečenia dostatočného objemu podporných služieb pre poskytovanie systémových služieb a bezpečnej a spoľahlivej prevádzky ES SR
Pripomienky
pre obdobie rokov 2019 až 2021 zaslané do termínu 10.05.2018
subjekt

odôvodnenie pripomienky

znenie pripomienky

84.

Finančná zábezpeka:
Finančná zábezpeka na splnenú a vysporiadanú časť kontraktu sa stáva
Navrhujeme automatické vrátenie časti finančných prostriedkov z finančnej zábezpeky na
neopodstatnenou.
kontrakt po uplynutí každého kalendárneho polroku.

85.

Minimálna a maximálna ponuka:
Navrhujeme pre PRV nastaviť krok po 0,1 MW

Ročná požiadavka na nákup PRV je rádovo nižšia ako je to u ostatných PpS a možnosť
poskytovania podľa TP je 0,1 MW.

86.

Prevody kontraktov:
Navrhujeme možnosti prevodu kontraktov bez obmedzenia objemu.

V súlade s Nariadením komisie (EÚ) "EBGL".

87.

3 – ročné výberové konanie

Stabilizácia poskytovateľov.

88.

Podmienka 3:
navrhujeme Rámcová zmluva bude rozšírená o možnosť odstúpiť od kontraktu v prípade,
že ÚRSO cenovým rozhodnutím v príslušnej službe zníži cenu za poskytovanie PpS
Väčšia predikovateľnosť výnosov pre poskytovateľov- stabilizácia trhu
medziročne o viac než 5% a celkovo počas trvania všetkých kontraktov uzatvorených na
základe výberového konania o viac než 10%, vrátane doplnenia termínu na odstúpenie
od kontraktu.

89.

Finančná zábezpeka:
Navrhujeme ponechať na súčasných percentách.

Váčšia záťaž pre poskytovateľov. Ani pri súčasnej výške zábezpeky nenastali žiadne
problémy. Alebo áno?

90.

Minimálna a maximálna ponuka:
V súlade s TP (v krokoch po 1 MW). Navrhujeme pri PRV tak ako doteraz 0,1MW

Špecifická služba – ktorú poskytovatelia poskytujú v množstvo nacertifikovanom nie
zazmluvnenom.

91.

Časové pásmo ponuky
navrhujeme: Najkratším časovým pásmom je jeden energetický týždeň

Zachovať súčasný systém, ktorý umožní z dôvodu väčšej flexibility sa zúčastniť na VK
väčšiemu počtu poskytovateľov.

92.

Prevody kontraktov.
Prevody kontraktov navrhujeme v súlade s nariadením EBGL upraviť PP a nestanovovať Pripomienka v súlade s EBGL,
obmedzenie na prevod PpS.

1. subjekt

16. subjekt

93.

17. subjekt

Vytvoriť podmienky na odskúšanie pilotného projektu Virtuálneho bloku OZE ako
budúceho PpS od roku 2022

Cieľom pilotného projektu na roky 2019-2021 je odskúšanie schopnosti dodávky
lacnejšej, rýchlej, spoľahlivej a čistej regulačnej elektriny.
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