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POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 

Časť I. 

Všeobecné informácie 

1. IDENTIFIKÁCIA OBSTARÁVATEĽA 

1.1. Obchodné meno organizácie:  
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej aj „SEPS“ alebo 
„Obstarávateľ“) 

1.2. Adresa organizácie:  
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26 

1.3. Kontaktná e-mailová adresa: 
VK_PpS@sepsas.sk 

1.4. Webové sídlo spoločnosti: 
www.sepsas.sk 

2. PREDMET ZÁKAZKY 

2.1. Názov predmetu zákazky: 

2.1.1. Obstaranie podporných služieb na rok 2023  

2.2. Číselný kód zo Spoločného slovníka obstarávania pre hlavný predmet zákazky – 
služby: 

Hlavný kód CPV:  71314200 - 4 - riadenie energetiky 
Dodatočný kód CPV:  71314100 - 3 - služby súvisiace s elektrinou 

2.3. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických 
požiadaviek a špecifikácií, je uvedené v návrhu „Rámcovej zmluvy o poskytovaní 
podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny“ (ďalej len „Zmluva“). Zmluva, 
vrátane jej príloh, tvorí Prílohu č. 1 k týmto Súťažným podkladom (ďalej len „SP“). 

3. ROZDELENIE VÝBEROVÉHO KONANIA NA ETAPY 

I. etapa výberového konania – Záujemca predloží Žiadosť o účasť podľa 
podmienok stanovených v týchto SP, 

II. etapa výberového konania – Úspešní uchádzači z I. etapy výberového konania 
predložia Cenové ponuky prostredníctvom IS Damas Energy, 

4. VARIANTNÉ RIEŠENIE 

Neuvádza sa. 

5. PÔVOD PREDMETU ZÁKAZKY 

Neuvádza sa. 

6. MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

6.1. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. – prevádzkovateľ prenosovej 
sústavy SR 
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6.2. Predpokladaná lehota dodania predmetu zákazky: 

V rámci Zmluvy na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023. 

7. ZÁKAZKA 

7.1. Zmluva na poskytnutie služby - Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb 
a dodávke regulačnej elektriny. 

8. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

8.1. Predmetom zákazky je nepretržitá pásmová dodávka podporných služieb (ďalej len 
„PpS“) pre potreby SEPS, v členení na jednotlivé energetické týždne (obdobie 
energetického týždňa je od soboty 00:00 do nasledujúceho piatku 24:00) na rok 2023 
(ďalej uvádzané aj „ročné výberové konanie“ alebo len „RVK“). Výberové konanie sa 
vypisuje na nasledovné PpS: 

8.1.1. Frequency Containment Reserve (ďalej len „FCR“) 

─ minimálna výška jednotlivej ponuky je ±1 MW,  

8.1.2. Automatic Frequency Restoration Reserve positive (ďalej len „aFRR+“) 

─ minimálna výška jednotlivej ponuky je 1 MW, 

8.1.3. Automatic Frequency Restoration Reserve negative (ďalej len „aFRR-“) 

─ minimálna výška jednotlivej ponuky je 1 MW, 

8.1.4. Manual Frequency Restoration Reserve positive (ďalej len „mFRR+“) 

─ minimálna výška jednotlivej ponuky je 1 MW, 

8.1.5. Manual Frequency Restoration Reserve negative (ďalej len „mFRR-“) 

─ minimálna výška jednotlivej ponuky je 1 MW, 

8.1.6. Terciárna regulácia činného výkonu 3 minútová kladná (ďalej len 
„TRV3MIN+“) 

─ minimálna výška jednotlivej ponuky je 30 MW, 

8.1.7. Terciárna regulácia činného výkonu 3 minútová záporná (ďalej len  
„TRV3MIN-“) 

─ minimálna výška jednotlivej ponuky je 30 MW, 

8.1.8. Jednotlivé typy PpS sú podrobne charakterizované a definované 
v Technických podmienkach prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania 
prenosovej sústavy (ďalej len „Technické podmienky“) a rámcovo v kapitole 5 
Prevádzkového poriadku SEPS, ktoré sú zverejnené na webovom sídle SEPS 
podľa bodu 1.4 týchto SP. Spôsob vyhodnotenia PpS, platobné a fakturačné 
podmienky sú definované v Zmluve, ktorá je zverejnená na webovom sídle 
SEPS podľa bodu 1.4 týchto SP. 

8.2. V prípade záujmu Uchádzača poskytovať PpS prostredníctvom virtuálneho bloku, 
musí byť Uchádzačom preukázaná schopnosť poskytovania celého výkonu PpS zo 
zariadení pripojených do ES SR. 

8.3. Uchádzač, ktorý ponúka poskytovanie PpS podľa bodu 8.1.1. týchto SP na 
zariadeniach pripojených do sústavy riadenej spoločnosťou ČEPS, je povinný 
predložiť potvrdenie o spoľahlivosti poskytovania služby na týchto zariadeniach za 
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rok 2022. Spoľahlivosť poskytovania služby sa určuje ako pomer skutočne 
poskytovaného výkonu PU zjednaného v rámci výberových konaní a denného trhu 
PpS typu FCR vyjadreného celkovou skutočne uhradenou platbou z kontraktov na 
PpS typu FCR zjednaných v rámci výberových konaní a denného trhu PpS typu FCR 
bez schválených technických náhrad) a zjednaného výkonu PK (vyjadreného 
celkovou plánovanou platbou za zjednané kontrakty na PpS typu FCR v rámci 
výberových konaní a denného trhu PpS za predpokladu plnej disponibility takto 
zjedaného výkonu PpS typu FCR) pre spoločnosť ČEPS a v určenom období. 

8.4. Uchádzač predloží pre zariadenia, na ktorých predpokladá poskytovanie PpS typu 
FCR, aFRR+, aFRR-, mFRR+, mFRR- v rámci kvalifikačnej etapy čestné prehlásenie 
o jeho certifikácii podľa bodu 9.3.1 týchto SP. 

9. PODMIENKY ÚČASTI V INTERNOM OBSTARÁVANÍ  

9.1. PODMIENKY ÚČASTI V INTERNOM OBSTARÁVANÍ TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA 

UCHÁDZAČA 

9.1.1. UCHÁDZAČ MUSÍ SPĹŇAŤ NASLEDOVNÉ PODMIENKY OSOBNÉHO POSTAVENIA: 

9.1.1.1. Uchádzač, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu nebol 
právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí 
s podnikaním, alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní 
a verejnej dražbe, 

9.1.1.2. na majetok Uchádzača nebol vyhlásený konkurz, nie je v 
reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené 
konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre 
nedostatok majetku. 

9.1.2. UCHÁDZAČ PREUKÁŽE SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI PODĽA BODOV 9.1.1.1 A 

9.1.1.2. NASLEDOVNÝMI DOKLADMI: 

9.1.2.1. bod  9.1.1.1. výpisom z registra trestov všetkých členov štatutárneho 
orgánu, nie starším ako 3 mesiace ku dňu predkladania Žiadostí o účasť 
podľa bodu 18.2. týchto SP, 

9.1.2.2. bod 9.1.1.2. potvrdením príslušného súdu, nie starším ako 3 mesiace ku 
dňu predkladania Žiadostí o účasť podľa bodu 18.2. týchto SP. 

9.1.3. Ak Uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho sídla nevydáva 
niektoré z dokladov uvedených v bode 9.1.2. týchto SP alebo nevydáva ani 
rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov 
platných v krajine jeho sídla. 

9.1.4. Doklady uvedené v bode 9.1.2. týchto SP je možné nahradiť úradne 
osvedčeným čestným vyhlásením. 

9.1.5. Ak má Uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a 
právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho 
nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou 
odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných 
v krajine pôvodu alebo v krajine sídla Uchádzača. 

9.1.6. Uchádzač zapísaný do zoznamu hospodárskych subjektov Úradu pre verejné 
obstarávanie (ďalej len „ÚVO”) môže doklady, požadované v bode 9.1.2. týchto 
SP nahradiť čestným vyhlásením, že je zapísaný do zoznamu hospodárskych 
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subjektov podľa § 152 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

9.2. PODMIENKY ÚČASTI V INTERNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO 

A EKONOMICKÉHO POSTAVENIA 

Neuvádza sa. 

9.3. PODMIENKY ÚČASTI V INTERNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ 

SPÔSOBILOSTI  

9.3.1. Uchádzač priloží čestné prehlásenie, že je oboznámený s obsahom „Postupu 
predbežného schválenia“, a že procedúry spojené s certifikáciou PpS absolvuje 
v dostatočnom časovom predstihu tak, aby bol schopný riadne splniť 
podmienky prípadného kontraktu.  

9.3.2. V prípade, že uchádzač nedisponuje zariadením na poskytovanie PpS v čase 
výberového konania, predkladá v rámci kvalifikačnej etapy aj čestné 
prehlásenie, že takéto zariadenie vybuduje, uvedie do prevádzky a absolvuje 
„Postup predbežného schválenia“ najneskôr do momentu začatia poskytovania 
PpS v súlade s predkladanými Cenovými ponukami. V čestnom prehlásení 
musí Uchádzač špecifikovať maximálnu hodnotu výkonu, ktorý bude 
certifikovať na jednotlivých zariadeniach pre všetky typy PpS. 

10. LEHOTA VIAZANOSTI PONÚK V RÁMCI VÝBEROVÉHO KONANIA 

Uchádzač je svojou Ponukou na predmet zákazky podľa bodu 2.1. týchto SP viazaný od 
uplynutia lehoty na predkladanie Cenových ponúk  podľa bodu 28.7 až do uplynutia 
lehoty viazanosti Cenových ponúk stanovenej Obstarávateľom do 20.12.2022 do 20:00 
hod. v prípade, ak je jeho cenová ponuka vyhodnotená úspešná alebo čiastočne 
úspešná. 

 

Časť II. 

Dorozumievanie a vysvetľovanie 

11. DOROZUMIEVANIE MEDZI OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI 

Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „Informácie“) medzi 
Obstarávateľom a Uchádzačmi prebieha elektronicky v slovenskom alebo českom 
jazyku. Kontaktná e-mailová adresa Obstarávateľa je uvedenú v bode 1.3. týchto SP. 

12. VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 

V prípade potreby objasnenia podmienok účasti Uchádzačov uvedených v týchto SP, 
môže ktorýkoľvek z Uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie, a to – elektronickou 
komunikáciou na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1.3. týchto SP . Za včas doručenú 
požiadavku Uchádzača o vysvetlenie podľa tohto bodu sa bude považovať požiadavka 
o vysvetlenie doručená najneskôr 6 kalendárnych dní pred uplynutím lehoty na 
predkladanie Žiadostí o účasť podľa bodu 18.2, resp. 6 kalendárných dní pred uplynutím 
lehoty na predkladanie Cenových ponúk podľa bodu 28.7. týchto SP. 

13. OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

Nie je potrebná. 
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Časť III. 

I. Etapa výberového konania – Vyhodnotenie žiadosti o účasť 

(Kvalifikačná etapa) 

14. UCHÁDZAČ OPRÁVNENÝ PREDLOŽIŤ ŽIADOSŤ O ÚČASŤ VO VÝBEROVOM KONANÍ 

14.1. Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči 
Obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických/právnických osôb vystupujúcich 
voči Obstarávateľovi spoločne. Skupina dodávateľov vytvorená na dodanie predmetu 
zákazky, ktorej Žiadosť o účasť bude prijatá Obstarávateľom zodpovedá vo vzťahu k 
Obstarávateľovi podľa § 293 a nasl. Obchodného zákonníka.  

14.2. Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo 
politické hnutie, sa tohto VK nesmie zúčastniť. 

14.3. Ak Žiadosť o účasť vo VK predloží právnická osoba uvedená v bode 14.2. týchto SP, 
nebude možné takúto Žiadosť zaradiť do vyhodnotenia, nebude braná do úvahy a 
bude vylúčená z tohto VK. 

15. VYHOTOVENIE ŽIADOSTI O ÚČASŤ VO VÝBEROVOM KONANÍ 

15.1. Uchádzač predloží Žiadosť o účasť vo výberovom konaní písomne a súčasne aj 
elektronicky, pričom: 

15.1.1. Žiadosť o účasť vo výberovom konaní obsahuje Zmluvu a všetky potvrdenia, 
doklady a dokumenty definované týmito SP,  

15.1.2. Žiadosť o účasť vo výberovom konaní musí byť vyhotovená v písomnej forme, 
a to rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením 
výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný a 
nezmazateľný, 

15.1.3. Žiadosť o účasť vo výberovom konaní musí byť predložená aj v elektronickej 
forme, a to na CD nosiči, 

15.1.4. Zmluva musí byť predložená elektronicky vo formáte .pdf (jeden dokument), aj 
vo formáte .docx (podľa formátu zverejnených dokumentov).  

15.2. Potvrdenia, všetky ostatné doklady a dokumenty predložené v rámci I. etapy 
výberového konania, musia byť predložené ako originály alebo ich úradne osvedčené 
kópie. 

15.3. V prípade zistených rozdielov v jednotlivých formách predloženej Žiadosti o účasť je 
rozhodujúcou vždy písomná forma predloženej Žiadosti o účasť. 

16. OBSAH ŽIADOSTI O ÚČASŤ  

16.1. Žiadosť o účasť predložená Uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 

16.1.1. krycí list Žiadosti o účasť – Príloha č. 2 týchto SP, ktorý obsahuje aj čestné 
vyhlásenia,  

16.1.2. vyhlásenie Uchádzača (súčasť Prílohy č. 2), že bez výhrad súhlasí 
s podmienkami VK určenými Obstarávateľom v SP a ostatných dokumentoch 
poskytnutých Obstarávateľom v lehote na predkladanie Žiadosti o účasť podľa 
bodu 18.2. týchto SP; citované vyhlásenie musí byť podpísané Uchádzačom 
alebo osobou oprávnenou konať za Uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov 
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musí byť podpísané každým členom skupiny alebo osobou/osobami 
oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, 

16.1.3. vyhlásenie Uchádzača (súčasť Prílohy č. 2) o pravdivosti a úplnosti údajov 
uvedených v Žiadosti o účasť. Citované vyhlásenie musí byť podpísané 
Uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za Uchádzača, v prípade 
skupiny dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo 
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, 

16.1.4. vyhlásenie Uchádzača (súčasť Prílohy č. 32), že sa oboznámil s dokumentmi 
Obstarávateľa podľa bodu 35. týchto SP, 

16.1.5. vyhlásenie Uchádzača (súčasť Prílohy č. 2), že súhlasí so zverejnením 
Cenovej ponuky a vyhodnotenia jeho Cenovej ponuky v rámci vyhodnotenia VK 
na webovom sídle obstarávateľa podľa bodu 1.4. týchto SP, 

16.1.6. potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom, ktorých Uchádzač 
preukazuje splnenie podmienok účasti v internom obstarávaní požadované 
podľa bodu 9. týchto SP, vrátane zoznamu takto predložených potvrdení, 
dokladov a dokumentov. Uvedený zoznam musí byť podpísaný Uchádzačom 
alebo osobou oprávnenou konať za Uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov 
musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo osobou/osobami 
oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, 

16.1.7. v prípade skupiny dodávateľov čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, 
podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať 
v danej veci za každého člena skupiny, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia 
ich Cenovej ponuky Obstarávateľom vytvoria všetci členovia skupiny 
dodávateľov požadovanú právnu formu podľa bodu 14.1. týchto SP, 

16.1.8. v prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov 
skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene 
všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo 
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny, 

16.1.9. štatutárnym orgánom Uchádzača alebo osobou splnomocnenou na základe 
plnej moci podpísané 2 rovnopisy (originály) Zmluvy, vrátane príloh. 
V uvedenej Zmluve, vrátane príloh, doplní všetky požadované údaje. 
V prípade, že uvedená Zmluva bude podpísaná osobou splnomocnenou, musí 
byť prílohou tejto Zmluvy aj originál alebo úradne osvedčené splnomocnenie 
s úradne osvedčenými podpismi splnomocniteľov k takémuto úkonu. 

16.1.10. Žiadosť o účasť Uchádzača môže byť z procesu kvalifikácie vylúčená 
v prípade, ak súčasťou Žiadosti Uchádzača nebudú vyhlásenia, ďalšie 
potvrdenia, doklady a dokumenty podľa bodov 16.1.2. až 16.1.9. týchto SP. 

 

17. JAZYK ŽIADOSTI O ÚČASŤ VO VÝBEROVOM KONANÍ 

17.1. Doklady v I. etape výberového konania musia byť predložené v slovenskom jazyku. 
V prípade Uchádzača so sídlom v Českej republike, môžu byť doklady predložené 
v českom jazyku. 

17.2. Ak Žiadosť o účasť vo výberovom konaní bude predkladať Uchádzač so sídlom mimo 
územia Slovenskej republiky (okrem Českej republiky), musí v kvalifikačnej etape 
predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo RVK 
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v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť úradný preklad takýchto dokladov do 
slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, tak rozhodujúci je preklad v 
slovenskom jazyku. 

18. MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTI O ÚČASŤ 

18.1. Ponuky Uchádzačov je potrebné doručiť na adresu: 

Názov:  Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.,  
Meno: Ing. Natália Gumbírová 
Ulica: Mlynské nivy 
Číslo:  59/A 
PSČ:  824 84 
Obec (mesto): Bratislava  
Poschodie: Prízemie  
Číslo miestnosti:  Podateľňa 
 
Podateľňa spoločnosti SEPS je otvorená počas pracovných dní nasledovne:  

Pondelok: 8:30 - 14:00 
Utorok: 8:30 - 14:00 
Streda: 8:30 - 14:00 
Štvrtok: 8:30 - 14:00 
Piatok: 8:30 - 13:00 

Pozn.: Dňa dd.mm.2022 bude podateľňa spoločnosti SEPS zatvorená. 

18.2. Lehota na predkladanie Žiadostí o účasť na predmet zákazky uplynie dňa:  

03.10.2022 o 10:00 hod. 

18.3. Ponuka Uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie Žiadostí o účasť 
uvedenej v bode 18.2. týchto SP sa vráti Uchádzačovi neotvorená. 

19. DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE ŽIADOSTI O ÚČASŤ 

19.1. Uchádzač môže predloženú Žiadosť o účasť dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať 
späť do uplynutia lehoty na predkladanie Žiadosti o účasť podľa bodu 18.2. týchto 
SP. 

19.2. Doplnenie, zmenu alebo späť vzatie Žiadosti o účasť je možné vykonať odvolaním 
pôvodnej Žiadosti o účasť na základe písomnej žiadosť Uchádzača, podpísanej 
Uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za Uchádzača, doručenej osobne 
alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na adresu podľa bodu 18.1. týchto 
SP. Táto zmena musí byť uskutočnená v lehote na predkladanie Žiadostí o účasť 
podľa bodu 18.2. 

20. OZNAČENIE OBÁLKY SO ŽIADOSŤOU O ÚČASŤ 

20.1. Obálka Žiadosti o účasť musí obsahovať: 

20.1.1. samostatne jednu kópiu Žiadosti o účasť, obsahujúcu kópie dokladov uvedených 
v bodoch 16.1.1. až 16.1.9. týchto SP, 

20.1.2. Žiadosť o účasť na CD nosiči vo formáte .doc, .xls a .pdf (podľa bodu 14 týchto 
SP), 
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20.1.3. samostatne 2 vyhotovenia – podpísané rovnopisy (originály) Zmluvy podľa bodu 
16.1.9. týchto SP, vrátane príloh uvedených v článku XVII Zmluvy, 

20.2. Obálka Žiadosti o účasť musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti 
nežiaducemu otvoreniu a označená požadovanými údajmi podľa bodu 20.3 týchto 
SP. 

20.3. Na obálke Žiadosti o účasť musia byť uvedené nasledovné údaje:  

20.3.1. adresa uvedená v bode 18.1 týchto SP, 

20.3.2. adresa Uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta 
podnikania), 

20.3.3. označenie heslo: „Obstaranie podporných služieb na rok 2023“. 

21. OTVÁRANIE ŽIADOSTÍ O ÚČASŤ 

21.1. Otváranie Žiadostí o účasť sa uskutoční v sídle spoločnosti SEPS za prítomnosti 
členov komisie na realizáciu obstarávania. Komisia vyhotoví zápis z otvárania 
Žiadostí o účasť, v ktorom uvedie obchodné mená, adresy alebo sídla všetkých 
záujemcov, ktorých Žiadosti o účasť boli doručené na adresu uvedenú v bode 18.1. 
týchto SP v lehote podľa bodu 18.2. týchto SP. 

22. SPÔSOB VYHODNOTENIA ŽIADOSTÍ O ÚČASŤ A VÝSLEDOK VYHODNOTENIA ŽIADOSTI O 

ÚČASŤ 

22.1. Hodnotenie splnenia podmienok účasti záujemcov bude založené na posúdení 
splnenia podmienok účasti v internom obstarávaní zaslaných Žiadostí o účasť. 

22.2. Obstarávateľ si vyhradzuje právo požiadať záujemcu o doplnenie chýbajúcich 
dokladov podľa bodu 9. týchto SP, prípadne ho požiadať o vysvetlenie údajov 
uvedených v Žiadosti o účasť. 

22.3. Záujemca, ktorý splní všetky požiadavky a podmienky stanovené v Žiadosti o účasť 
bude považovaný za úspešného záujemcu. 

22.4. Výsledok vyhodnotenia Žiadostí o účasť bude záujemcom oznámený do 10 
pracovných dní od uplynutia lehoty na predkladanie Žiadostí o účasť podľa bodu 
18.2. týchto SP. 

23. NÁKLADY SPOJENÉ S PRÍPRAVOU A PREDKLADANÍM PODKLADOV  

23.1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením Žiadosti o účasť 
a Cenových ponúk znáša Uchádzač bez finančného nároku voči Obstarávateľovi, 
bez ohľadu na výsledok interného obstarávania. 

23.2. Žiadosti o účasť doručené na adresu Obstarávateľa uvedenú v bode 18.1. týchto SP 
a predložené v lehote na predkladanie Žiadostí o účasť podľa bodu 18.2. týchto SP, 
sa počas plynutia lehoty viazanosti ani po jej uplynutí Uchádzačom nevracajú. 
Zostávajú ako súčasť dokumentácie Obstarávateľom vyhláseného interného 
obstarávania. 

24. UZAVRETIE ZMLUVY 

24.1. Zmluva bude uzavretá s každým Uchádzačom, ktorý splní všetky náležitosti 
stanovené v Žiadosti o účasť. 
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24.2. Podľa § 2 ods. 6 Zákona o energetike, osoba, ktorá vykonáva činnosť podľa § 6 ods. 
2 Zákona o energetike, musí byť zapísaná v registri partnerov verejného sektora.  

 
 

Časť IV. 

II. Etapa výberového konania – Predkladanie a vyhodnotenie Cenových ponúk 

25.  VÝZVA NA PREDKLADANIE CENOVÝCH PONÚK 

25.1. Obstarávateľ bude realizovať II. Etapu výberového konania elektronicky, pričom 
procesy predkladania a vyhodnotenia Cenových ponúk budú prebiehať 
prostredníctvom IS Damas Energy. 

25.2. Obstarávateľ si vyhradzuje možnosť rozdeliť II. etapu na viacero kôl a vyhlásiť viacero 
výziev na predkladanie Cenových ponúk, pričom sa jednotlivé kolá nebudú prelínať 
a každé kolo bude vyhodnocované samostatne. 

25.3. Uchádzači budú informovaní o výsledku vyhodnotenia každého kola podľa bodu 34. 
týchto SP. 

25.4. O vyhlásení RVK a otvorení možnosti na podávanie cenovej ponuky budú Uchádzači 
informovaní prostredníctvom oznamu na webovom sídle Obstarávateľa podľa bodu 
1.4. týchto SP a notifikácia o vypísaní strednodobého výberového konania a otvorení 
možnosti predkladania Cenových ponúk bude zaslaná každému úspešnému 
Uchádzačovi podľa 22.3. týchto SP prostredníctvom IS Damas Energy. 

 

26. UCHÁDZAČ OPRÁVNENÝ PREDLOŽIŤ CENOVÉ PONUKY 

26.1. Cenové ponuky môže predložiť každý Uchádzač, ktorý splní všetky požiadavky 
a podmienky stanovené v Žiadosti o účasť a je považovaný za úspešného záujemcu 
podľa bodu 22.3. týchto SP. 

27. FINANČNÉ ZABEZPEČENE CENOVÝCH PONÚK 

27.1. Pri predkladaní Cenových ponúk podľa bodu 28. týchto SP sa vyžaduje zloženie 
zábezpeky. Uchádzač je povinný zabezpečiť predložené Cenové ponuky zložením 
finančnej zábezpeky. 

27.2. Spôsob zloženia zábezpeky pri predkladaní Cenových ponúk: 

27.2.1. Zložením peňažných prostriedkov na účet Prevádzkovateľa PS, ktorý je 
vedený  v: 

Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu 2620191900/1100  
IBAN: SK30 1100 0000 0026 2019 1900  
BIC(SWIFT): TATRSKBX  
s uvedením informácie pre prijímateľa: „Zábezpeka na PpS 2023“ 

27.2.2. Finančné prostriedky musia byť pripísané na účte obstarávateľa najneskôr 
jeden pracovný deň predchádzajúci dňu uplynutia lehoty na predkladanie 
Cenovej ponuky podľa bodu 28.7. týchto SP. 

27.3. Výška finančného zabezpečenia Cenových ponúk je určená vo výške 50 000 Eur. 
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27.4. Ak nebudú finančné prostriedky zložené na účte Obstarávateľa, podľa bodov 27.2. a 
27.3. týchto SP, budú Cenové ponuky Uchádzača z interného obstarávania vylúčené. 

27.5. Doba platnosti zábezpeky zloženej pri predkladaní Cenových ponúk trvá do uplynutia 
lehoty viazanosti Cenových ponúk podľa bodu 10. týchto SP.  

27.6. Podmienky vrátenia finančných prostriedkov, ktoré slúžili na zabezpečenie Cenových 
ponúk pred uplynutím lehoty viazanosti Ponúk podľa bodu 10. týchto SP: 

27.6.1. Obstarávateľ vráti Uchádzačovi zložené finančné prostriedky pre zabezpečenie 
Cenových ponúk do 15 kalendárných dní od ukončenia lehoty viazanosti 
Cenových ponúk podľa bodu 10. týchto SP. 

27.6.2. Finančné prostriedky podľa bodov 27.2. a 27.3. týchto SP zložené na 
zabezpečenie Cenových ponúk nemôžu byť použité na finančné zabezpečenie 
kontraktov, t.j na finančné zabezpečenie vyplývajúce zo Zmluvy. 

27.7. Finančné zabezpečenie, ktoré slúžilo na zabezpečenie Cenových ponúk prepadne 
v prospech Obstarávateľa v prípade, ak Uchádzač odstúpi od svojich Cenových 
ponúk po uplynutí lehoty na predkladanie Cenových ponúk, počas plynutia lehoty 
viazanosti Cenových ponúk podľa bodu 10., alebo ak úspešný uchádzač na základe 
výsledkov VK nezloží finančnú zábezpeku vyplývajúcu zo Zmluvy podľa bodu 34.4. 
týchto SP.  

28. PREDLOŽENIE CENOVÝCH PONÚK 

28.1. Cenové ponuky musia byť predložené elektronicky prostredníctvom IS Damas 
Energy, v ktorom bude vypísané strednodobé výberové konanie na obdobie od 
01.01.2023 do 31.12.2023. 

28.2. Na strane Uchádzača budú užívatelia s oprávnením vstupu do systému IS Damas 
Energy, ktorý sú definované v Prílohe č. 1 Zmluvy, oprávnení na zadávanie Cenových 
ponúk prostredníctvom IS Damas Energy. 

28.3. Uchádzač (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorý predkladá Cenovú ponuku 
samostatne, nemôže predkladať Cenové ponuky ako člen skupiny dodávateľov. 
V prípade, ak člen skupiny dodávateľov, ktorá predložila Cenovú ponuku, predloží 
Cenovú ponuku aj samostatne, bude Cenová ponuka predložená Uchádzačom 
samostatne z interného obstarávania vylúčená.  

28.4. Uchádzač môže predložiť maximálne dve Cenové ponuky v IS Damas 
Energy v rámci jedného kola v lehote na predkladanie Cenových ponúk, ktorá bude 
stanovená podľa bodu 28.7. týchto SP.  

28.5. Uchádzač má možnosť rozdeliť Cenovú ponuku na maximálne 2 čiastky na každý typ 
PpS predložením vyplnených pohľadov v IS Damas Energy. Minimálny výkon každej 
čiastky z danej Cenovej ponuky pre daný typ PpS musí byť v zmysle bodov 8.1.1. až 
8.1.7. týchto SP. Cena pre každú čiastku danej Cenovej ponuky môže byť rozdielna, 
avšak v súlade s bodom 29. týchto SP. 

28.6. Cenová ponuka na ktorýkoľvek typ PpS musí byť uchádzačom predložená 
zaokrúhlená na celé MW, okrem PpS FCR, ktorá môže byť zaokrúhlená na jedno 
desatinné miesto. 

28.7. Lehota na predkladanie Cenových ponúk v rámci jednotlivých kôl bude stanovená 
podľa pravidiel viacdňových výberových konaní a bude zverejnená na webovom sídle 
obstarávateľa podľa bodu 1.4. týchto SP.  
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29. OBCHODNÉ PODMIENKY, MENA A CENY UVÁDZANÉ V CENOVEJ PONUKE 

29.1. Obchodné podmienky, vrátane spôsobu vyhodnotenia PpS, platobných 
a fakturačných podmienok, sú definované v Zmluve, ktorá tvorí neoddeliteľnú Prílohu 
č. 1 týchto SP. 

29.2. V prípade, ak je jeden pracovný deň predchádzajúci dňu uplynutia lehoty na 
predkladanie Cenových ponúk podľa bodu 28.7. týchto SP nie je vydane cenové 
rozhodnutie Úradu, budú ceny obmedzené technickými možnosťami IS Damas 
Energy. 

29.3. Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou 
sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

29.4. Cena za poskytovanie PpS podľa bodu 15.3  zahŕňa všetky prípadné náklady, ktoré 
úspešnému Uchádzačovi vznikli/môžu vzniknúť v súvislosti s úpravou jeho 
technických zariadení a/alebo rozhraní potrebných na riadne plnenie Zmluvy. 
Uvedené zahŕňa aj všetky prípadné náklady či nároky úspešného Uchádzača 
vzniknuté v dôsledku potreby zabezpečenia plnenia požiadaviek podľa všeobecne 
záväzných právnych predpisov (najmä Nariadenia komisie (EÚ) 2017/2195 z 23. 
novembra 2017, ktorým sa stanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v 
elektrizačnej sústave), Prevádzkového poriadku Obstarávateľa, Technických 
podmienok a pravidiel informačného systému Damas Energy. 

30. VYHODNOTENIE CENOVÝCH PONÚK 

30.1. Odheslovanie a vyhodnotenie Cenových Ponúk  je neverejné a uskutoční sa v  IS 
Damas Energy v termíne podľa bodu 28.7. týchto SP. 

30.2. Do procesu vyhodnocovania Cenových ponúk budú zaradené iba Cenové ponuky, 
vložené zo strany úspešných Uchádzačov podľa bodu 22.3. a Uchádzačov, ktorí 
zložili finančnú  zábezpeku podľa bodov 27.2. a 27.3. týchto SP. 

31. VYSVETĽOVANIE CENOVÝCH PONÚK 

31.1. Uchádzač môže byť požiadaný o vysvetlenie svojej Cenovej ponuky. 

31.2. Uchádzač bude písomne oboznámený o vylúčení jeho Cenovej ponuky.  

31.3. Vysvetľovanie Cenovej ponuky sa bude realizovať elektronickou formou 
prostredníctvom e-mailu podľa bodu 1.3 týchto SP. 

32. HODNOTENIE CENOVÝCH PONÚK A KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE CENOVÝCH PONÚK  

32.1. Pre všetky ponúkané PpS v rámci RVK podľa bodu 8.1. týchto SP platí, že sú 
deliteľné. Kriteriálna cena je pre jednotlivé typy PpS rovná ponukovej cene určenej 
podľa bodu 29. týchto SP.  

32.2. Základným kritériom je ponuková cena pre jednotlivé typy PpS. V prípade, že pri 
vyhodnocovaní sú dve a viac Cenových ponúk so zhodnou ponukovou cenou, je pre 
jednotlivé Cenové ponuky stanovené poradie, pričom v prípade rovnosti cenovej 
ponuky rozhoduje skorší čas podania Cenovej ponuky. 

32.3. Obstarávateľ si vyhradzuje právo podmienky RVK na predmet zákazky podľa bodu 
2.1. týchto SP rozšíriť, alebo zmeniť, prijať iba časť Cenových ponúk, alebo žiadne 
Cenové ponuky, alebo  zrušiť RVK na celý predmet zákazky podľa bodu 2.1. týchto 
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SP prípadne len pre jednotlivé typy PpS podľa bodu 8.1. týchto SP. 

32.4. V prípade čiastočnej akceptácie Cenovej ponuky, ponuková cena neakceptovanej 
Cenovej ponuky, poprípade čiastočne akceptovanej Cenovej ponuky, nemôže byť 
nižšia ako cena plne akceptovanej Cenovej ponuky v danom energetickom týždni. 

 

Časť V. 

Dôvernosť a etika v internom obstarávaní 

33. DÔVERNOSŤ PROCESU INTERNÉHO OBSTARÁVANIA 

33.1. Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetľovania, vyhodnocovania Ponúk 
a odporúčaní na prijatie Ponuky úspešných Uchádzačov sú dôverné. Členovia 
komisie na vyhodnotenie Ponúk a zodp0ovedné osoby Obstarávateľa nesmú počas 
prebiehajúceho procesu vyhláseného RVK poskytovať alebo zverejňovať uvedené 
informácie o obsahu Ponúk ani Uchádzačom, ani žiadnym iným tretím osobám. 

33.2. Informácie, ktoré Uchádzač v Ponuke označí za dôverné, okrem informácii 
súvisiacich s bodom 33.3., nebudú zverejnené alebo inak použité bez predošlého 
súhlasu Uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so všeobecne záväznými 
právnymi predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane 
utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov atď.),  

33.3. Uchádzač predložením Cenovej ponuky súhlasí: 

33.3.1. so zverejnením Cenovej ponuky na webovom sídle Obstarávateľa, 

33.3.2. so zverejnením vyhodnotenia Cenovej ponuky Uchádzača v rámci vyhodnotenia 
RVK na webovom sídle Obstarávateľa. 

 

Časť VI. 

Prijatie Ponuky 

34.  OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA CENOVÝCH PONÚK 

34.1. Každému Uchádzačovi, ktorého Cenová ponuka bola vyhodnotená podľa bodu 32. 
týchto SP, bude bezodkladne po schválení v orgánoch spoločnosti SEPS zaslané 
oznámenie o výsledku vyhodnotenia jeho Cenovej Ponuky a v IS Damas Energy mu 
bude založený Kontrakt v zmysle Zmluvy. 

34.2. Úspešným Uchádzačom bude zaslané oznámenie, že ich Cenová ponuka alebo jej 
časť bola prijatá a ostatným Uchádzačom jednotlivo bude zaslané oznámenie, že ich 
Cenová ponuka neuspela. 

34.3. Kedykoľvek v priebehu tohto RVK až do vyhlásenia výsledkov je Obstarávateľ 
oprávnený RVK zrušiť, alebo nevybrať žiadnu Cenovú ponuku. V prípade zrušenia 
RVK, alebo v prípade ak Obstarávateľ nevyberie žiadnu Cenovú ponuku, nemajú 
účastníci tohto RVK právny nárok na akúkoľvek náhradu alebo finančné plnenie zo 
strany Obstarávateľa. 

34.4. Po doručení oznámenia o úspešnosti Cenovej ponuky je úspešný Uchádzač povinný 
zložiť finančné zabezpečenie vyplývajúce zo Zmluvy podľa podmienok uvedených v 
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Zmluve. V prípade, že úspešný uchádzač nepredložil v rámci Žiadosti o účasť 
prehlásenie, že finančné zabezpečenie na Cenovú ponuku zložené podľa bodov 
27.2. a 27.3. týchto SP nemôže byť použité na účel finančného zabezpečenia na 
Kontrakt vyplývajúci zo Zmluvy, bude sa postupovať podľa bodu 27.6.2. týchto SP. 

35. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 

35.1. Uchádzač je pred vypracovaním Ponuky povinný oboznámiť sa s Politikou 
integrovaného systému manažérstva a Politikou informačnej bezpečnosti 
uverejnených na webovom sídle SEPS podľa bodu 1.2. týchto SP, v časti 
„Dokumenty“. 

35.2. V rámci VK je nutné rozlišovať dve finančné zabezpečenia: 

35.2.1. Finančné zabezpečenie Cenovej ponuky (body  27.2. a 27.3. týchto SP) zložené 
z dôvodu zabezpečenia Cenovej ponuky počas lehoty jej viazanosti.  

35.2.2. Finančné zabezpečenie Zmluvy na Kontrakt (akceptovanej Cenovej ponuky 
Uchádzača, resp. jej časti, podľa týchto SP) slúži na zabezpečenie nemennosti 
zmluvných podmienok v zmysle čl. XI. Zmluvy. 

 

36. PRÍLOHY SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 

Príloha č. 1 Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej 
energie, vrátane jej príloh, 

Príloha č. 2  Žiadosť o účasť – krycí list 

Príloha č. 3 Zoznam dokladov 

 

 

 

 


