
Pravidlá mesačných výberových konaní na výber 
poskytovateľov niektorých podporných služieb a garantovanej 

regulačnej elektriny pre rok 2007 

Každý poskytovateľ podporných služieb (ďalej len „PpS“), resp. garantovanej regulačnej 
elektriny (ďalej len „GRE“), ktorý má zo Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, 
a.s. (ďalej len „SEPS, a.s.“) Rámcovú zmluvu o poskytovaní podporných služieb, resp. 
garantovanej regulačnej elektriny (ďalej len „Zmluva“), je povinný zaslať ponuku v 
prípade záujmu poskytovať PpS, resp. GRE na mesačnej báze, alebo v prípade záujmu 
navýšiť už zmluvne potvrdené hodnoty PpS, resp. GRE pre daný mesiac.  

Ponuka sa zasiela e-mailom na adresu pps_ponuky@sepsas.sk a faxom na číslo: 
02/5069 2117 vo formáte podľa Prílohy č. 1 najneskôr do 15:00 dňa uvedeného v Prílohe 
č. 2, určeného pre príslušné výberové konanie. 
 
SEPS, a.s. zverejní na svojej internetovej stránke upresnenú požiadavku na PpS, resp. GRE 
najneskôr do dňa uvedeného v Prílohe č. 2, určeného pre príslušné výberové konanie. 

SEPS, a.s. si vyhradzuje právo prijať iba časť ponuky, neprijať žiadnu ponuku, alebo 
výberové konanie zrušiť a to i pre jednotlivé kategórie PpS, resp. GRE.  

SEPS, a.s. si tiež vyhradzuje právo vybrať si akúkoľvek časť ktorejkoľvek ponuky v 
jednotlivých kategóriách PpS, resp. GRE nezávisle na sebe, ako aj všetky ponuky, či ich 
časti v rovnakom časovom pásme súčasne a predložená ponuka nesmie túto možnosť 
žiadnym spôsobom obmedzovať.  

SEPS, a.s. si vyhradzuje právo neprijať cenové ponuky presahujúce maximálne ceny podľa 
platného rozhodnutia ÚRSO.  

Predkladatelia ponúk nemajú v žiadnom prípade právo na náhradu nákladov alebo iných 
výdajov, ktoré im vznikli v súvislosti s vypracovaním a predložením ponuky. Predložená 
ponuka musí zostať v platnosti po dobu 10  dní od dátumu určeného pre zaslanie ponuky. 
Účasť vo výberovom konaní nezakladá nárok ponúkajúceho na úhradu akýchkoľvek 
nákladov/výdavkov vyplývajúcich z účasti na výberovom konaní.  

Podľa ustanovení Obchodného zákonníka sa SEPS, a.s. zaväzuje, že s obchodnými dátami v 
predložených ponukách bude zaobchádzať ako s dôvernými, že ich nesprístupní tretím 
stranám a že ich nijako nezneužije.  

Ponuka musí spĺňať všetky podmienky týchto súťažných podmienok, musí byť podpísaná 
štatutárnym zástupcom, alebo osobami k tomu oprávnenými.  

Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia 
lehoty na predkladanie ponúk uvedenej vo výzve, pričom do úvahy sa berie posledná platná 
ponuka zaslaná do uzávierky predkladania ponúk. 

 

 



Všeobecné podmienky pre poskytovanie PpS, resp. GRE pre SEPS, a.s.:  

1. Podpísanie Rámcovej zmluvy o poskytovaní podporných služieb,resp. garantovanej 
regulačnej elektriny na obdobie, na ktoré je vypísané príslušné výberové konanie a 
doručenie do sídla spoločnosti SEPS, a.s. Návrh tejto Rámcovej zmluvy je zverejnený 
na www.sepsas.sk.  

2. Odovzdanie  certifikácie blokov (kópie), na ktorých sa budú PpS, resp. GRE ponúkať, 
alebo odovzdanie časového harmonogramu certifikácie najneskôr s ponukou.  

3. Vyvedenie výkonu zdroja do prenosovej sústavy na napäťovej hladine 400 kV, alebo 
220 kV, alebo vyvedenie výkonu zdroja do distribučnej sústavy na napäťovej hladine 
110 kV a 22 kV - v tomto prípade je podmienkou poskytovania PpS tiež písomný 
súhlas prevádzkovateľa príslušnej distribučnej sústavy.  

4. Pripojenie vlastného zdroja poskytujúceho PpS, resp. energetického zariadenia 
poskytujúceho GRE do riadiaceho systému Slovenského elektroenergetického 
dispečingu SEPS, a.s. a úspešné odskúšanie riadenia zdroja z tohoto riadiaceho 
systému.  

5. V prípade poskytovateľa mimo vymedzeného územia, je nutný súhlas príslušného 
prevádzkovateľa PS. 

6. V prípade uzatvorenia Rámcovej zmluvy o poskytovaní PpS, resp. GRE (ďalej len 
„Zmluva“) na dobu presahujúcu platnosť aktuálneho certifikátu, záväzok obnovenia 
certifikácie v zmysle Technických podmienok SEPS, a.s.  

7. Uzatvorenie Zmluvy o zúčtovaní odchýlok pre rok 2007 a Zmluvy o poskytovaní 
regulačnej elektriny v roku 2007. 

 

 
 

 
 

 

 



Príloha č. 1 

Ponuka na dodávku PpS, resp. GRE na mesiac .....................2007 

Druh PpS, resp. GRE: .....................................  

Poskytovateľ: ................................................  

 

Cena za disponibilitu: ................Sk/MW.h                                   Dňa: Meno a podpis: ......................................  
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Príloha č. 2 

Termíny zverejnenia požiadaviek na PpS, resp. GRE a termíny 
ukončenia zasielania ponúk na PpS, resp. GRE pre rok 2007 

 

rok 2007 zverejnenie ponúk termín ukončenia prijímania ponúk 

február 10.01. streda 15.01. pondelok 
marec 09.02. piatok 15.02. štvrtok 
apríl 09.03. piatok 15.03. štvrtok 
máj 05.04. štvrtok 13.04. piatok 
jún 10.05. štvrtok 15.05. utorok 
júl 11.06. pondelok 15.06. piatok 
august 09.07. pondelok 13.07. piatok 
september 10.08. piatok 15.08. streda 
október 10.09. pondelok 14.09. piatok 
november 10.10. streda 15.10. pondelok 
december 09.11. piatok 15.11. štvrtok 

 

 

 


