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   Žiadosť o účasť – krycí list. 

 

 

Pre:  

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 

Ing. Natália Gumbírová 

Mlynské nivy 59/A 

824 84 Bratislava 26 

Slovenská republika 

 

Vec: Obstaranie podporných služieb na rok 2023 pre prevádzkovateľa prenosovej 
sústavy spoločnosť  Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len 
SEPS) na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023. 

 

Po preštudovaní Súťažných podkladov na predmet zákazky „Obstaranie podporných služieb 
na rok 2023 (ďalej len Súťažné podklady), my dole podpísaní súhlasíme s poskytovaním 
podporných služieb (ďalej len „PpS“) v rozsahu Cenovej ponuky, ktorá bude predložená 
v súlade s bodom 28. Súťažných podkladov, pri dodržiavaní parametrov stanovených týmito 
Súťažnými podkladmi za jednotkové ceny, ktoré sú v súlade s podmienkami uvedenými v 
Súťažných podkladoch (bod 29). Všetky údaje v našej žiadosti sú pravdivé a úplné. 

Bez výhrad súhlasíme s podmienkami interného obstarávania určenými Obstarávateľom v 
Súťažných podkladoch a ostatných dokumentoch poskytnutých Obstarávateľom v lehote na 
predkladanie ponúk. Sme pripravení, ak bude naša Cenová ponuka celá alebo z časti prijatá, 
poskytovať PpS vo vybranom rozsahu a za podmienok odpovedajúcich požiadavkám 
Súťažných podkladov. 

Súhlasíme, že budeme touto cenovou ponukou viazaní po celú lehotu viazanosti ponuky odo 
dňa uplynutia lehoty na predkladanie Cenových ponúk. Ponuka je záväzná a môže byť celá, 
alebo čiastočne prijatá kedykoľvek pred uplynutím jej lehoty viazanosti 20.12.2022. 

Potvrdzujeme, že v prípade, ak bude naša Cenová ponuka celá, alebo čiastočne prijatá, 
akceptovanú hodnotu považujeme za zmluvnú hodnotu v zmysle Rámcovej zmluvy  
o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny.  

Akceptujeme  skutočnosť, že nie ste viazaní povinnosťou prijať akúkoľvek z doručených 
Cenových ponúk a že máte právo výberové konanie na predmet zákazky v zmysle Súťažných 
podkladov čiastočne alebo v celom rozsahu zrušiť, bez toho, aby Vám vznikli akékoľvek 
finančné, alebo iné záväzky voči nám. 

Súhlasíme, že finančné zabezpečenie, ktoré slúžilo na zabezpečenie našej Cenovej ponuky 
prepadne v prospech Obstarávateľa, spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, 
a.s. v prípade, ak odstúpime od našej Cenovej ponuky počas plynutia lehoty viazanosti 
Cenových ponúk do dňa jej uplynutia, alebo ak na základe výsledkov výberového konania 
nezložíme finančnú zábezpeku vyplývajúcu zo Zmluvy podľa bodu 27.7. Súťažných podkladov 
alebo odstúpime od svojej Cenovej ponuky v lehote jej viazanosti 20.12.2022. 

Súčasne týmto po preštudovaní Súťažných podkladov, my dole podpísaní, čestne 
vyhlasujeme, že: 
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a) bez výhrad súhlasíme s podmienkami interného obstarávania určenými 
Obstarávateľom v Súťažných podkladoch a ostatných dokumentoch poskytnutých 
Obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk, 

b) súhlasíme so zverejnením Cenovej ponuky na predmet zákazky „Obstaranie 
podporných služieb na rok 2023“ a vyhodnotenia Cenovej ponuky v rámci vyhodnotenia 
tohto výberového konania na webovom sídle SEPS, 

c) údaje uvedené v našej Ponuke sú pravdivé a úplné,  

d) oboznámili sme sa s dokumentmi Obstarávateľa podľa bodu 35.1. Súťažných 
podkladov, teda s Politikou integrovaného systému manažérstva a Politikou 
informačnej bezpečnosti uverejnených na webovom sídle SEPS (podľa bodu 1.2 
Súťažných podkladov), v časti „Dokumenty“. 

 
 

 

V ........................ dňa ...............2022  

 

Osoby oprávnené podpisovať ponuku za spoločnosť: 

 

 


