Otázky a odpovede k Súťažným podkladom na Obstaranie podporných služieb na rok 2020.
por. č.

1.

2.

Otázka:

Ako má spoločnosť postupovať v prípade, ak je zapísaná
v Zozname hospodárskych subjektov na UVO a teda doklady
v bode 16.1.2 SP môže nahradiť čestným vyhlásením, ale v čase
predkladania ponúk bude prebiehať aktualizácia údajov v
zozname z dôvodu zmeny členov predstavenstva spoločnosti.

Prosíme o potvrdenie, že v bode 18.1.6. sa jedná o preklep a
správne znenie druhej časti bodu za čiarkou je:
„ ... ,resp. žiadosť o nepoužitie finančných prostriedkov slúžiacich
na zabezpečenie Cenovej ponuky na finančné zabezpečenie na
Kontrakt podľa Zmluvy “.

Názov predmetu zákazky: Obstaranie podporných služieb na roky 2020.

Odpoveď:

Uchádzač musí spĺňať všetky podmienky účasti „týkajúce sa osobného
postavenia“ uchádzača podľa bodu 16.1. SP v čase predkladania ponúk
a počas ich vyhodnocovania. Ak uchádzač je zapísaný v Zozname
hospodárskych subjektov na ÚVO, ale v čase predkladania ponúk prebieha
aktualizácia údajov v zozname z rôznych dôvodov, môže uchádzač osobné
postavenie preukázať predložením dokladov v zmysle bodu 16.1. SP alebo
predloží čestné vyhlásenie v zmysle bodu 16.1.5. SP o zápise a aktualizácii
údajov v zozname hospodárskych subjektov spolu s osvedčenou fotokópiou
Vami predloženej žiadosti o aktualizáciu údajov na podateľni ÚVO.

Uchádzač je na základe bodu 17.1. povinný zabezpečiť predloženú Cenovú
ponuku zložením finančnej zábezpeky. V prípade zabezpečenia Cenovej
ponuky formou zloženia peňažných prostriedkov na účet Prevádzkovateľa PS
podľa bodu 17.2.1 Súťažných podkladov má Uchádzač právo doložiť na
základe bodu 17.6.2 písomný nesúhlas s použitím finančnej zábezpeky na
zabezpečenie Cenovej ponuky na finančnú zábezpeku na Kontrakt podľa
Rámcovej zmluvy v prípade, že jeho Cenová ponuka bude vyhodnotená ako
úspešná. Písomný nesúhlas je v takomto prípade podľa bodu 7. Prílohy č. 4
Súťažných podkladov súčasťou dokumentov a dokladov, ktoré je uchádzač
povinný predložiť v rámci Ponuky.
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3.

Prosím o objasnenie, lebo z podmienok to nie je úplne jasné.
Spoločnosť má záujem sa uchádzať v prebiehajúcom RVK na rok
2020 (SRV) v období od 1.10.2020 (kedy sa symetria SRV ruší) o
4 MW, ale len v kladnej SRV. Je to možné?

Výberové konanie PpS na rok 2020 je organizované na základe zverejnených
Súťažných podkladov PpS 2020. Podľa bodu 14. týchto Súťažných podkladov
je predmetom nepretržitá pásmová dodávka PpS pre potreby SEPS v členení
na jednotlivé energetické týždne pre obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020 aj
pre sekundárnu reguláciu činného výkonu, kde minimálna výška jednotlivej
ponuky je 2 MW± v súlade s platnou legislatívou.
Zároveň v prípade, že dôjde k zmene symetrickej PpS po uzatvorení
kontraktu, bude obstarávateľ postupovať v súlade s článkom II bod 2.8.
Rámcovej zmluvy o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej
elektriny.

4.

Spoločnosť má uzavretú rámcovú zmluvu o poskytovaní PpS a RE
na roky 2019-2021. Plánuje sa zúčastniť aj výberového konania o
PpS na rok 2020. Môže spoločnosť v zmysle bodu 17.2.1
uskutočniť prevod peňažných prostriedkov aj z iného účtu, ako bol
zmluvne dohodnutý?
Má byť okrem informácie pre prijímateľa definovanej v súťažných
podkladoch uvedené vo VS platby aj IČO spoločnosti, ktorá sa
zúčastňuje súťaže?

Pri poukázaní peňažných prostriedkov je rozhodujúce, aby boli poukázané v
správnej výške a v stanovenej lehote, t.j. môžu byť prevedené aj z iného účtu,
ako je uvedený v zmluve.
IČO odporúčame uviesť.

5.

V prípade, že sa spoločnosť zúčastnila Interného obstarávania –
viacročného výberového konania Obstaranie podporných služieb
na roky 2019 – 2021 a bola s touto spoločnosťou uzatvorená
Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke
regulačnej elektriny, ale medzitým sa zmenil majiteľ spoločnosti,
je potrebné okrem splnenia podmienky 16.1.1.1 – potvrdenia
príslušného súdu - predložiť aj Výpisy z registra trestov nových
členov štatutárneho orgánu?

Názov predmetu zákazky: Obstaranie podporných služieb na roky 2020.

Uchádzač musí spĺňať všetky podmienky účasti „týkajúce sa osobného
postavenia“ uchádzača podľa bodu 16.1. SP v čase predkladania ponúk a
počas ich vyhodnocovania. Ak je uchádzač zapísaný v Zozname
hospodárskych subjektov na ÚVO môže doklady, požadované v bode 16.1.2.
týchto SP nahradiť čestným vyhlásením, že je zapísaný do zoznamu
hospodárskych subjektov podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ak nie je v uvedenom
zozname, musí predložiť potvrdenie príslušného súdu v zmysle podmienky
16.1.1.1 SP.
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