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Otázky a odpovede k Súťažným podkladom na nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave na rok 2016 – ročné pásmo 

 
por. č. 

 
Otázka Odpoveď 

1. 

bode 20.1.6. SP sa uvádza, že Ponuka VK musí obsahovať: 
Štatutárnym zástupcom uchádzača bez výhrad podpísaný návrh Rámcovej 
zmluvy v štyroch rovnopisoch, ktorá tvorí prílohu č. 1 k týmto SP. 
 
V bode 20.3. SP sa uvádza: 
V prípade, že potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace Ponuku VK, 
požadované v týchto SP sú podpísané uchádzačom poverenými osobami, 
musia byť súčasťou Ponuky VK aj splnomocnenia štatutárnych zástupcov 
uchádzača k takémuto konaniu. 
 
otázka znie:  
Môžu poverené osoby mať poverenie na podpis všetkých dokumentov 
predkladaných uchádzačom a teda môžu na základe poverenia podpísať aj 
Rámcovú zmluvu a ponuky? 

Pre dokumenty, ktoré zostávajú súčasťou výberového konania je potrebné, 
aby poverené osoby mali splnomocnenie štatutárnych zástupcov uchádzača 
k takémuto konaniu (bod 20.3 SP). 
V prípade Rámcovej zmluvy, ktorá sa predkladá v štyroch rovnopisoch a je 
pripravená na podpis štatutárnymi zástupcami spoločnosti Slovenská 
elektrizačná prenosová sústava, a. s. je potrebné, aby v prípade ak ju 
nepodpíšu štatutárni zástupcovia podľa Obchodného registra, ale podpíšu ju 
poverené osoby bolo pri jednom výtlačku tejto zmluvy priložené 
splnomocnenie štatutárnych zástupcov uchádzača overené notárom 
(originál) a pri ostatných troch výtlačkoch kópia tohto notárom overeného 
splnomocnenia.  

2. 

Pre ročné pásmo: 
Poverenie na podpísanie potvrdení, dokladov a iných dokumentov 
tvoriacich Ponuku VK, sprievodného listu a vyplnenej Ponuky PZ pre ročné 
pásmo nemusí byť overené notárom?  
 
Pre pásmové produkty sa v bode 21.4. uvádza, že Ponuka PZ podpísaná 
poverenými osobami musí mať úradne osvedčené splnomocnenie 
štatutárnych zástupcov uchádzača k takémuto konaniu. 

Poverenie na podpísanie potvrdení, dokladov a iných dokumentov tvoriacich 
Ponuku VK, sprievodného listu a vyplnenej Ponuky PZ pre ročné pásmo 
nemusí byť overené notárom. 
 
Obdobne aj Ponuka PZ podpísaná poverenými osobami nemusí mať úradne 
osvedčené splnomocnenie štatutárnych zástupcov uchádzača k takémuto 
konaniu. 
 

3. 

V oboch súťažných podkladoch sa uvádza v bode 20.3 ročné pásmo 
a v bode 16.3. pásmové produkty, 
že „ak doklady a iné dokumenty ... sú podpísané uchádzačom poverenými 
osobami, musia byť....  
 
Znamená to, že poverenými osobami musia byť minimálne dve osoby? 
Alebo poverenou osobou môže byť len jedna osoba? 

Poverenou osobou môže byť jedna, alebo viac osôb. 
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4. 
Je súčasťou dodávky aj prevzatie zodpovednosti za odchýlku? 
V prípade ak áno, prosím o zaslanie hodinového odberového diagramu za 
predchádzajúcich 12 mesiacov. 

Nie, subjekty zúčtovania SEPS straty (24XSEPS-STRATY-T) a SEPS VS 
(24XSEPS-VLSP---K) sú subjekty zúčtovania s vlastnou zodpovednosťou za 
odchýlku.  

5. 

V rámci prípravy ponuky do interného obstarávania na predmet zákazky 
„Nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave na rok 2016 – ročné 
pásmo“ sa na Vás obraciame so žiadosťou o informáciu. V bode 18.1. 
súťažných podkladov sa uvádza, že ponuka VK musí byť zviazaná a 
zapečatená.  
Je Vami akceptovateľné zviazanie VK hrebeňovou väzbou?  
Zviazaný a zapečatený má byť predložený aj podpísaný návrh Rámcovej 
zmluvy v štyroch rovnopisoch? 

Zviazanie ponuky hrebeňovou väzbou je akceptovateľné, pričom ponuka 
musí byť zapečatená. 
 
Zviazanie návrhu Rámcovej zmluvy hrebeňovou väzbou nie je 
akceptovateľné, pričom štyri podpísané a zapečatené rovnopisy Rámcovej 
zmluvy musia byť zviazané samostatne. 

 


