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POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 

Časť I. 

Všeobecné informácie 

 

1. IDENTIFIKÁCIA OBSTARÁVATEĽA 

1.1   Názov organizácie:  

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 

 

1.2  Adresa organizácie:  

Mlynské Nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26 

Internetová adresa organizácie (URL): www.sepsas.sk 

 

1.3  Kontaktné osoby: 

1.3.1 Kontaktná osoba vo veciach procesných:  

             Ing. Juraj Žitný  

Telefón: 02/5069 2454,  

Fax: 02/5069 2383,  

E-mail: zitny_juraj@sepsas.sk 

1.3.2 Kontaktná osoba vo veciach technických: 

Ing. Michaela Dostálová  

Telefón: 02/5069 2439,  

Fax: 02/5069 2117, 

E-mail: dostalova_michaela@sepsas.sk 

1.3.3 Kontaktná osoba vo veciach obchodných: 

Ing. Jaroslav Kubinec 

Telefón: 02/5069 2613,  

Fax: 02/5069 2117,  

E-mail: kubinec_jaroslav@sepsas.sk 

 

2. PREDMET ZÁKAZKY  

2.1 Názov predmetu zákazky:  

 Obstaranie podporných služieb na rok 2008 

 

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

Kód CPV: 74231420 - 7 - riadenie energetiky 

Kód CPV: 74231410 - 4 - služby súvisiace s elektrinou 

 

2.3 Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných špecifikácií je uvedené 
v  týchto SP. 

http://www.sepsas.sk/
mailto:zitny_juraj@sepsas.sk
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3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY 

3.1  Predmet zákazky je rozdelený na 7 častí. 

3.1.1 Primárna regulácia výkonu (ďalej len „PRV“) 

3.1.2 Sekundárna regulácia výkonu (ďalej len „SRV“) 

3.1.3 Terciárna regulácia činného výkonu: 

3.1.3.1 30 minútová kladná (ďalej len „TRV30MIN+“) 

3.1.3.2 30 minútová záporná (ďalej len „TRV30MIN-“) 

3.1.3.3 10 minútová kladná (ďalej len „TRV10MIN+“) 

3.1.3.4 10 minútová záporná (ďalej len „TRV10MIN-“) 

3.1.3.5 hodinová (ďalej len „TRVHOD“) 

3.2  Uchádzač predloží ponuku na každú časť predmetu zákazky samostatne na formulároch 
podľa Prílohy č. 3. Uchádzač môže predložiť ponuku na jednu časť, viacej častí alebo na 
všetky časti Predmetu zákazky. Pri službách TRV30MIN+ a TRV30MIN- je umožnené 
rozdeliť ponuku, avšak pri každej z týchto služieb maximálne na 2 čiastky. V prípade 
delenia ponuky na 2 čiastky, musí byť výška každej čiastky minimálne 10 MW. 

 

4. VARIANTNÉ RIEŠENIE 

4.1 Uchádzačom sa neumožňuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému 
riešeniu. 

4.2  Ak súčasťou ponuky bude aj variantné riešenie, nebude takéto variantné riešenie 
zaradené do vyhodnotenia 

 

5. PÔVOD PREDMETU ZÁKAZKY 

Neuvádza sa  

 

6. MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

6.1 Miesto dodania predmetu zákazky: 

ES SR 

6.2  Predpokladaná lehota dodania predmetu zákazky:  

         od 1.1.2008 

 

7. ZÁKAZKA 

7.1  Zákazka na poskytnutie služby:  

Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb 

 

8. LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY 

Uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do 
uplynutia lehoty  viazanosti   ponúk  stanovenej   obstarávateľom,   t.j. do  31.12.2007. 
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Časť II. 

Dorozumievanie a vysvetľovanie 

 

9. DOROZUMIEVANIE MEDZI OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI 

9.1 Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi 
obstarávateľom a uchádzačmi sa uskutočňuje písomnou, resp. elektronickou formou, 
ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu. Informácie môžu byť doručené osobne 
alebo poštovou zásielkou. 

9.2 Pri čo najskoršom poskytnutí informácií spôsobom, ktorým nemožno trvalo zachytiť ich 
obsah alebo podaných elektronickými prostriedkami bez zaručeného elektronického 
podpisu podľa osobitného zákona, doručia sa tieto informácie aj v písomnej forme 
najneskôr do 3 (troch) dní odo dňa odoslania tejto informácie. 

9.3 Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie poskytnutej spôsobom, ktorým nemožno 
trvalo zachytiť jej obsah alebo podanej elektronickými prostriedkami bez zaručeného 
elektronického podpisu  podľa osobitného zákona a informácie vyhotovenej v písomnej 
forme, doručenej osobne alebo  poštovou  zásielkou, rozhodujúca je písomná forma. 

9.4 Zo strany obstarávateľa je v rámci dorozumievania s uchádzačom zodpovedná kontaktná 
osoba uvedená v bode 1.3. 

 

10. VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 

V prípade potreby objasnenia podmienok účasti uchádzačov v internom  obstarávaní, 
uvedených  v týchto súťažných podkladoch poskytnutých obstarávateľom v lehote na 
predkladanie ponúk, môže ktorýkoľvek z uchádzačov formou podľa bodu 9 požiadať o ich 
vysvetlenie priamo u zodpovednej kontaktnej  osoby uvedenej 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 dní pred lehotou predkladania ponúk. 

 

11.  OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 

Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky nie je potrebná.  

 

 

Časť III. 

Príprava ponuky 

 

12. VYHOTOVENIE PONUKY 

12.1 Ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie jej 
obsahu. Ponuka musí byť vyhotovená nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím 
strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je 
pre fyzickú osobu čitateľný. 

12.2 Potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace prílohu ponuky, požadované v týchto 
súťažných podkladoch, musia byť v origináli  ponuky  predložené ako prvopisy/originály 
alebo ich úradne osvedčené kópie, potvrdenia, doklady a iné dokumenty tvoriace kópiu 
ponuky  môžu byť fotokópiami písomností z originálu ponuky. 

12.3 V prípade rozdielov zistených v jednotlivých formách  predložených ponúk je rozhodujúci 
originál  predloženej ponuky. 
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13. JAZYK PONUKY 

13.1 Ponuka a ďalšie doklady v internom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom    
jazyku.  

13.2 Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky (okrem ČR), 
musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v internom 
obstarávaní 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. 

 

14. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY  

Predmetom tohto výberového konania je nepretržitá pásmová dodávka PpS pre potreby 
Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. (zverejnené na www.sepsas.sk) v členení 
na energetické týždne (obdobie energetického týždňa je od soboty 0:00 do nasledujúceho 
piatku 24:00, s výnimkou prvého energetického týždňa roku 2008, ktorý začína 1.1.2008 
o 0:00 a posledného energetického týždňa roku 2008, ktorý končí 31.12.2008 24:00).  

Výberové konanie sa vypisuje na nasledovné PpS: 

 Primárna regulácia výkonu   

-  v objeme podľa prílohy č. 2 

-  minimálna výška jednotlivej ponuky je ±1 MW, 

 Sekundárna regulácia výkonu  

  -  v objeme podľa prílohy č. 2 

-  minimálna výška jednotlivej ponuky je ±2 MW, 

 Terciárna regulácia činného výkonu: 

 hodinová  

- v objeme podľa prílohy č. 2 

- minimálna výška jednotlivej ponuky je 30 MW, 

 30 minútová kladná  

- v objeme podľa prílohy  č. 2 

- minimálna výška jednotlivej ponuky je 5 MW, pre Poskytovateľa bez pripojenia 
na RIS SED je minimálna hodnota v zmysle Technických podmienok SEPS, a.s. 
pre prístup, pripojenie a prevádzkovanie prenosovej sústavy (ďalej len 
„Technické podmienky SEPS, a.s.) je 10 MW; 

 30 minútová záporná 

-  v objeme podľa prílohy  č. 2 

-  minimálna výška jednotlivej ponuky je -5 MW, pre Poskytovateľa bez pripojenia 
na RIS SED je minimálna hodnota v zmysle Technických podmienok SEPS, a.s. 
je -10 MW, 

 10 minútová kladná  

- v objeme  podľa prílohy č. 2 

- minimálna výška jednotlivej ponuky je 10 MW, 

 10 minútová záporná 

- podľa prílohy č.2 

- minimálna výška jednotlivej ponuky je -10 MW. 

http://www.sepsas.sk/
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Tieto kategórie PpS sú podrobne charakterizované a definované v  Technických podmienkach 
pre pripojenie, prístup a prevádzkovanie prenosovej sústavy (ďalej len „Technické 
podmienky“), ktoré sú zverejnené na internetovej stránke www.sepsas.sk, a  v 
Prevádzkovom poriadku SEPS, a.s. v kapitole 7. Vyhodnotenia PpS platenie a fakturačné 
podmienky, sú popísané v návrhu Rámcovej zmluvy o poskytovaní  podporných služieb , 
ktorý bude zverejnený na internetovej stránke http://www.sepsas.sk/.  

 

15. OBCHODNÉ PODMIENKY, MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 

15.1 Obchodné podmienky, vrátane spôsobu vyhodnotenia PpS, platenia a fakturačných 
podmienok, sú popísané v návrhu Rámcovej zmluvy o poskytovaní  podporných služieb, 
ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 týchto súťažných podkladov a v Prevádzkovom 
poriadku SEPS, a.s.  

15.2 Pre ponukové ceny platí, že nesmú presiahnuť maximálne ceny za PpS pokiaľ sú určené 
platným Rozhodnutím ÚRSO pre Prevádzkovateľa PS. 

15.3 Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v slovenských korunách za MW 
a hodinu a musí zodpovedať platnému Rozhodnutiu ÚRSO. 

 

16. PODMIENKY ÚČASTI V INTERNOM OBSTARÁVANÍ 

16.1. PODMIENKY ÚČASTI V INTERNOM OBSTARÁVANÍ TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA ZÁUJEMCU ALEBO 
UCHÁDZAČA 

16.1.1  Uchádzač musí spĺňať podmienky osobného postavenia nasledovné podmienky: 

16.1.1.1 nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu 
právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania 
finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie 
príjmu z trestnej činnosti alebo za trestný čin založenia, zosnovania 
a podporovania zločineckej skupiny,  

16.1.1.2 je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo 
poskytovať službu, 

16.1.2 Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodov 16.1.1.1 až 16.1.1.2 
nasledovnými dokladmi: 

16.1.2.1 bod 16.1.1.1  výpisom z registra trestov, nie starší ako 3 mesiacu ku dňu 
predkladania ponúk, 

16.1.2.2 bod 16.1.1.2 dokladom o oprávnení podnikať alebo dokladom o zapísaní 
v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou. 

16.1.3 Ak uchádzač alebo záujemca nemá sídlo v Slovenskej republike a krajina jeho 
sídla nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 16.1.2  alebo nevydáva ani 
rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov 
platných v krajine jeho sídla. 

16.1.4 Ak má uchádzač alebo záujemca 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 alebo záujemcu. 

16.1.5 Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov pre interné obstarávanie môže 
doklady, požadované v bodoch 16.1.2, nahradiť predložením úradne osvedčenej 
kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

http://www.sepsas.sk/
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16.2 PODMIENKY ÚČASTI V INTERNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO A EKONOMICKÉHO 
POSTAVENIA  

16.2.1 Neuvádza sa 

 

16.3 PODMIENKY ÚČASTI V INTERNOM  OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ SPÔSOBILOSTI 

16.3.1  predloženie platnej certifikácie zariadení (kópie), na ktorých sa budú PpS 
ponúkať, resp. čestného prehlásenia obsahujúceho zoznam certifikátov, ktoré sa 
nachádzajú na SED v Žiline. 

16.3.2  predloženie čestného vyhlásenia o úmysle uzatvoriť zmluvu o zúčtovaní odchýlok, 
alebo prehlásenie subjektu, ktorý preberie zodpovednosť za odchýlku za 
uchádzača v roku 2008 a Zmluvy o poskytovaní regulačnej elektriny. 

 

17. ZÁBEZPEKA PONUKY 

Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje. 

 

18. OBSAH PONUKY 

18.1  Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 

18.1.1 krycí list ponuky, v ktorom uchádzač okrem svojho obchodného mena  uvedie aj 
návrh na     plnenie kritérií podľa bodu 29  týchto SP,  

18.1.2  vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami interného obstarávania  
určenými obstarávateľom, v súťažných podkladoch a ostatných dokumentoch 
poskytnutých obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk; 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, 

18.1.3  vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených v ponuke. 
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, 

18.1.4  potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje 
splnenie podmienok účasti v internom obstarávaní, požadované  podľa bodu 16 
týchto súťažných podkladov. Podmienky účasti uchádzačov, vrátane zoznamu 
takto predložených potvrdení, dokladov a dokumentov; citovaný 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, 

18.1.5 v prípade skupiny dodávateľov čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, popísané 
všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci 
za každého člena skupiny, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky 
obstarávateľom vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov požadovanú právnu 
formu podľa bodu 20.2 tejto časti súťažných podkladov, 

18.1.6 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, 
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18.1.7  uchádzačom potvrdený návrh Rámcovej zmluvy -  bod 15 týchto SP, ktorý je 
uchádzač povinný akceptovať v plnom rozsahu. V návrhu Rámcovej zmluvy doplní 
obchodné údaje a schémy zapojenia. 

 

Ak súčasťou ponuky nebude vyhlásenie uchádzača podľa bodu  18.1.2 a 18.1.3 ďalšie 
potvrdenia, doklady a dokumenty podľa bodu 18.1.4 a podľa bodov 18.1.5 až 18.1.7, môže 
byť ponuka uchádzača z procesu vyhodnocovania vylúčená. 

 

19.    NÁKLADY NA PONUKU  

19.1 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
finančného nároku voči obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok interného obstarávania. 

 

Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 23.1 a predložené v lehote na predkladanie ponúk 
podľa bodu 23.2, sa počas plynutia lehoty viazanosti a po uplynutí lehoty viazanosti ponúk podľa 
bodu 8 uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie  interného obstarávania. 

 

 

Časť IV. 

Predkladanie ponúk 
 

20. UCHÁDZAČ OPRÁVNENÝ PREDLOŽIŤ PONUKU 

20.1 Ponuku môže predložiť uchádzač, ktorému sa súťažné podklady poskytli.  

20.2 Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči 
obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich 
voči obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina dodávateľov vytvorená na dodanie 
predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá obstarávateľom, má vytvoriť do termínu 
stanoveného na uzavretie zmluvy podľa bodu 32.1 požadovanú právnu formu: podľa 
Obchodného zákonníka. 

20.3 Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické 
hnutie, sa interného obstarávania  nesmie zúčastniť. 

20.4 Ak ponuku predloží fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nespĺňa podmienky 
podľa bodu 20.1, nebude možné takúto ponuku zaradiť do vyhodnotenia/braná do úvahy 
a takáto ponuka bude vrátená odosielateľovi/predkladateľovi. 

20.5 Ak ponuku predloží právnická osoba uvedená v bode 20.3, nebude možné takúto ponuku 
zaradiť do vyhodnotenia/braná do úvahy a bude vylúčená z interného obstarávania.    

20.6 Obstarávateľ si vyhradzuje právo podmienky tohto výberového konania rozšíriť, alebo 
zmeniť, prijať iba časť ponuky, neprijať žiadnu ponuku, alebo výberové konanie zrušiť 
a to i pre jednotlivé kategórie PpS. 

 

21.  PREDLOŽENIE PONUKY 

21.1 Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za seba alebo ako 
jeden z členov skupiny. Uchádzač (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorý predkladá 
ponuku samostatne, nemôže predkladať ponuku ako člen skupiny podnikateľov alebo 
ako subdodávateľ. Fyzická osoba alebo právnická osoba môže predložiť ponuku len 
v rámci jednej skupiny podnikateľov. V prípade, ak člen skupiny podnikateľov, ktorá 
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predložila ponuku bude členom aj druhej skupiny podnikateľov, ktorá predložila ponuku, 
alebo ak predloží ponuku aj samostatne, budú všetky takéto ponuky z interného 
obstarávania  vylúčené.  

21.2 Fyzická osoba alebo právnická osoba (nie uchádzač) môže však vystupovať ako 
subdodávateľ (poddodávateľ) v rámci viacerých ponúk. V prípade ak fyzická osoba alebo 
právnická osoba bude subdodávateľom vo viacerých ponukách a zároveň podá ponuku 
samostatne alebo ako člen skupiny budú tieto ponuky vylúčené z interného obstarávania.  

 

Uchádzač doručí ponuku v uzavretom obale podľa bodu 22 osobne do podateľne alebo 
prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 23.1 a v lehote na predkladanie 
ponúk podľa bodu 23.2. V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej 
zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky obstarávateľovi. Ponuka musí byť tak 
zabezpečená, aby pri bežnej manipulácii s ponukou nedošlo k jej porušeniu.   

 

22.  OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY 

22.1 Celá ponuka t. j. všetky doklady a ostatné dokumenty musia byť zviazané a zapečatené.   
Uchádzač vloží ponuku a všetky doklady a dokumenty do samostatnej nepriehľadnej 
obálky/obalu, kde bude originál ponuky a minimálne  1 x fotokópia ponuky (doklady vo 
fotokópii ponuky nemusia byť zviazané a zapečatené). Doklady vo fotokópii ponuky môžu 
byť kópiami  dokladov a ostatných dokumentov z originálu ponuky, v prípade rozdielu 
platí originál alebo úradne osvedčená kópia. Obálka/obal ponuky musí byť uzatvorený, 
prípadne zapečatený/zabezpečený proti nežiaducemu otvoreniu a označený 
požadovanými údajmi podľa bodu 22.2.  

22.2 Na obálke/obale ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:  

22.2.1 adresa uvedená v bode 23.1, 

22.2.2 adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 

22.2.3 označenie „Súťaž – NEOTVÁRAŤ!“,  

       heslo: Podporné služby 

 

23.  MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY 

23.1 Ponuky uchádzačov je potrebné doručiť na adresu: 

Kontaktná osoba:    Ing. Jaroslav Kubinec 

Názov:                   Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.  

Obec (mesto): Bratislava                                                            

PSČ:  824 84 

Ulica:                     Mlynské Nivy 

Číslo:  59/A 

Poschodie:            Prízemie                                                        

     Číslo miestnosti: Podateľňa 

23.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 29.11.2007 o 09:00 hod. 

23.3 Ponuka uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 
23.2 sa vráti uchádzačovi neotvorená. 
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24.  DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY 

24.1 Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do 
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 23.2. 

Doplnenie, zmenu alebo späť vzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky 
na základe písomnej žiadosti uchádzača, podpísanej uchádzačom alebo osobou oprávnenou 
konať za uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštovej zásielky na 
adresu podľa bodu 23.1. Doplnenú, zmenenú alebo inak upravenú ponuku je 
potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 23.2 a na adresu podľa bodu 
23.1. 

 

Časť V. 

Otváranie a vyhodnotenie ponúk 
 

25.  OTVÁRANIE OBÁLOK S PONUKAMI 

Neverejné otváranie obálok s ponukami sa uskutoční v ten istý deň ako lehota na prekladanie 
ponúk, najskôr však 1 hodinu po hodine určenej v bode 23.2. 

 

26. PRESKÚMANIE PONÚK 

26.1 Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 

26.1.1 obsahujú náležitosti uvedené v bode 18,  

26.1.2 zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným  v týchto súťažných 
podkladoch a v ostatných dokumentoch poskytnutých počas lehoty na prekladanie 
ponúk. 

26.2 Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré 
sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými  v týchto súťažných podkladoch 
a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 

26.3 Ponuka uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky obstarávateľa podľa týchto 
súťažných podkladov, bude z ďalšieho procesu vyhodnocovania ponúk vylúčená. 
Uchádzačovi bude písomne oznámené vylúčenie jeho ponuky. 

26.4 Obstarávateľ si vyhradzuje právo vyzvať uchádzača na doplnenie chýbajúceho dokladu 
preukazujúceho splnenie podmienok účasti v prípade, ak jeho ponuka bude vyhodnotená 
ako úspešná. 

 

27. SPÔSOB VYHODNOTENIA SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI  

27.1  Hodnotenie splnenia podmienok účasti uchádzačov bude založené na posúdení splnenia 
podmienok účasti v internom obstarávaní uvedených v bode 16 týchto SP.  

27.2  Uchádzač, ktorého tvorí skupina podnikateľov zúčastnená v internom  obstarávaní, 
preukazuje splnenie podmienok účasti podľa bodu 16.1 za každého člena skupiny 
osobitne, a podľa bodov 16.2 a 16.3 za všetkých členov skupiny spoločne. 

27.3 Ak uchádzač nepredloží niektorý z požadovaných dokladov, ktorými preukazuje splnenie 
podmienok účasti v internom obstarávaní alebo nebude spĺňať podmienky účasti v 
internom obstarávaní  bude z procesu interného  obstarávania vylúčený. 
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28. OPRAVA CHÝB A VYSVETĽOVANIE PONÚK 

28.1 Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk budú opravené v prípade: 

28.1.1 rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude 
suma uvedená slovom, 

28.1.2 nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých 
položiek; platiť bude správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod. 

28.1.3 O každej vykonanej oprave bude uchádzač bezodkladne upovedomený. Bude 
požiadaný o predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky, 
týkajúceho sa návrhu/návrhov na plnenie jednotlivých kritérií určených na 
hodnotenie ponúk. 

28.2 Uchádzač môže byť požiadaný o vysvetlenie svojej ponuky, neobvykle nízkej alebo 
vysokej ceny. 

28.3 Z ďalšieho  vyhodnocovania bude vylúčená ponuka uchádzača: 

28.3.1 ak uchádzač neakceptuje opravenú sumu,  

28.3.2 alebo ak uchádzač nepredloží písomný súhlas s vykonanou opravou podľa bodu 
28.1.3 v lehote 6 dní odo dňa doručenia žiadosti o predloženie písomného súhlasu s 
vykonanou opravou v časti ponuky, 

28.3.3 ak uchádzač nepredloží vysvetlenie ponuky resp. neobvyklej nízkej alebo  vysokej 
ceny v lehote určenej komisiou alebo ak predloženie vysvetlenia nie je v súlade 
s požiadavkami obstarávateľa uvedenými v týchto súťažných podkladov, vo výzve 
na predkladanie ponúk alebo   v oznámení o vyhlásení interného obstarávania. 

28.4 Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky.  

28.5 Zo strany obstarávateľa je v rámci opravy chýb a vysvetľovania ponúk  s uchádzačom  
zodpovedná kontaktná osoba uvedená v bode 1.3. 

 

29. HODNOTENIE PONÚK - KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB ICH UPLATNENIA 

29.1 Pre všetky služby PpS je  kriteriálna cena rovná ponukovej cene za  jednotlivú 
poskytovanú službu. Kriteriálna cena je pre jednotlivé služby stanovená nasledovne: 

 

 PRV   : kriteriálna cena je rovná ponukovej cene za držanie výkonovej zálohy 

 SRV   : kriteriálna cena je rovná ponukovej cene za držanie výkonovej zálohy 

 TRV30MIN+: kriteriálna cena je rovná ponukovej cene za držanie výkonovej zálohy 

 TRV30MIN- : kriteriálna cena je rovná ponukovej cene za držanie výkonovej zálohy 

 TRV10MIN+: kriteriálna cena je rovná ponukovej cene za držanie výkonovej zálohy 

 TRV10MIN- : kriteriálna cena je rovná ponukovej cene za držanie výkonovej zálohy 

 TRVHOD     : kriteriálna cena je rovná ponukovej cene za držanie výkonovej zálohy 

  

V prípade, že pri vyhodnocovaní sú dve a viac ponúk so zhodnou kriteriálnou cenou, je pre 
jednotlivé ponuky stanovené poradie podľa týchto doplnkových kritérií nasledovne: 

 

• PRV :  

Základným kritériom je kriteriálna cena. V prípade rovnosti kriteriálnej ceny rozhoduje čas 
podania ponuky. 
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• SRV 

Základným kritériom je kriteriálna cena. V prípade rovnosti kriteriálnej ceny rozhoduje čas 
podania ponuky. 

 

•    TRV10MIN+ 

Základným kritériom je kriteriálna cena. V prípade rovnosti kriteriálnej ceny rozhoduje čas 
podania ponuky. 

 

•    TRV10MIN- 

Základným kritériom je kriteriálna cena. V prípade rovnosti kriteriálnej ceny  rozhoduje čas 
podania ponuky. 

 

• TRV30MIN+ 

Základným kritériom je kriteriálna cena. V prípade rovnosti kriteriálnej ceny a rozhoduje čas 
podania ponuky. 

 

• TRV30MIN- 

Základným kritériom je kriteriálna cena. V prípade rovnosti kriteriálnej ceny rozhoduje čas 
podania ponuky. 

 

• TRVHOD 

Základným kritériom je kriteriálna cena. V prípade rovnosti kriteriálnej ceny rozhoduje čas 
podania ponuky. 

 

29.2 Úspešní budú tí Uchádzači, ktorí sami, resp. v sumáre s inými uchádzačmi po splnení 
kritérií zabezpečia požadovanú  výšku výkonov potrebnú na zabezpečenie jednotlivých 
druhov PpS.  

 

Časť VI. 

Dôvernosť a etika v internom obstarávaní 

 

30.      DÔVERNOSŤ PROCESU  INTERNÉHO OBSTARÁVANIA 

30.1 Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk 
a odporúčaní na prijatie ponuky najúspešnejšieho uchádzača sú dôverné. Členovia 
komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby obstarávateľa nesmú/nebudú počas 
prebiehajúceho procesu vyhláseného interného obstarávania poskytovať alebo 
zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani uchádzačom, ani žiadnym iným 
tretím osobám. 

30.2 Informácie, ktoré uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo inak 
použité bez predošlého súhlasu uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi/osobitnými 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.). 
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30.3 Ponuky uchádzačov, ani ich jednotlivé časti, nebude možné použiť bez predchádzajúceho 
súhlasu uchádzačov. 

Uchádzač, ktorého ponuka bude prijatá (ďalej len „zmluvný dodávateľ“), akýkoľvek iný 
dodávateľ, s ktorým je/bude zmluvný dodávateľ prepojený alebo ku ktorému je/bude 
pridružený (ďalej len „pridružený podnik“), jeho dodávatelia vo vzťahu k plneniu uzavretej 
zmluve (ďalej len „poddodávateľ“), vrátane ich pracovníkov, budú povinní dodržiavať 
mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam, zisteným počas plnenia zmluvy/platnosti zmluvy, 
resp. súvisiace s predmetom plnenia zmluvy. Všetky dokumenty, ktoré zmluvný dodávateľ od 
obstarávateľa obdrží alebo zmluvný dodávateľ, pridružený podnik alebo jeho poddodávatelia, 
vrátane ich pracovníkov vyhotovia podľa požiadaviek obstarávateľa a v súlade s uzavretou 
zmluvou, budú dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu 
obstarávateľa. 

 

Časť VII. 

Prijatie ponuky 
 

31. OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK 

31.1 Každému uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená podľa bodu 30, bude bezodkladne 
po schválení v orgánoch spoločnosti obstarávateľa zaslané oznámenie o výsledku 
vyhodnotenia jeho ponuky. 

31.2 Úspešnému uchádzačovi bude zaslané oznámenie, že jeho ponuka bola prijatá a ostatným 
uchádzačom jednotlivo zaslané oznámenie, že ich ponuka neuspela.   

 

32. ZÁVÄZNÁ OBJEDNÁVKA DISPONIBILITY 

Úspešnému uchádzačovi, ktorého ponuka bola prijatá, bude bezodkladne po schválení 
výsledku IO v orgánoch spoločnosti, najneskôr však v  lehote viazanosti ponúk podľa bodu 8 
týchto SP zaslaná záväzná objednávka. 

 

 

33. PRÍLOHY SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 

 

Príloha č.1:  

Návrh Rámcovej zmluvy o poskytovaní PpS 

 

Príloha č. 2: 

Požiadavky na PpS 

 

Príloha č. 3 

Formuláre pre podanie ponuky 

 

Príloha č. 4: 

Formulár sprievodného listu podania ponuky  
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Príloha č. 1 

Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb 
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Príloha č. 2 

Požiadavky na PpS 
 rok 

2008 podporná služba PRV SRV TRV30MIN+ TRV30MIN- TRV10MIN+ TRV10MIN- TRVHOD 

mesiac týždeň MW.h MW.h MW.h MW.h MW.h MW.h MW.h 

1 01.01. - 04.01.2008 33 90 120 95 310 150 130 
2 05.01. - 11.01.2008 33 95 135 100 310 150 130 
3 12.01. - 18.01.2008 33 95 130 100 310 150 130 
4 19.01. - 25.01.2008 33 95 135 100 310 150 130 0

1/
20

08
 

5 26.01. - 01.02.2008 33 95 135 100 310 150 130 
6 02.02. - 08.02.2008 33 95 130 100 310 150 130 
7 09.02. - 15.02.2008 33 95 125 95 310 150 130 
8 16.02. - 22.02.2008 33 90 125 95 310 150 130 

0
2/

20
08

 

9 23.02. - 29.02.2008 33 90 125 95 310 150 130 
10 01.03. - 07.03.2008 33 90 125 95 310 150 130 
11 08.03. - 14.03.2008 33 90 125 95 310 150 130 
12 15.03. - 21.03.2008 33 90 120 90 310 150 130 

0
3/

20
08

 

13 22.03. - 28.03.2008 33 90 115 85 310 150 130 
14 29.03. - 04.04.2008 33 90 115 85 310 150 130 
15 05.04. - 11.04.2008 33 90 110 80 310 150 130 
16 12.04. - 18.04.2008 33 85 105 80 310 150 130 
17 19.04. - 25.04.2008 33 85 110 80 310 150 130 0

4/
20

08
 

18 26.04. - 02.05.2008 33 85 105 80 310 150 130 
19 03.05. - 09.05.2008 33 85 105 80 310 150 130 
20 10.05. - 16.05.2008 33 90 110 80 310 150 130 
21 17.05. - 23.05.2008 33 90 110 80 310 150 130 

0
5/

20
08

 

22 24.05. - 30.05.2008 33 90 110 80 310 150 130 
23 31.05. - 06.06.2008 33 85 100 80 310 150 130 
24 07.06. - 13.06.2008 33 85 105 80 310 150 130 
25 14.06. - 20.06.2008 33 85 105 80 310 150 130 

0
6/

20
08

 

26 21.06. - 27.06.2008 33 85 100 80 310 150 130 
27 28.06. - 04.07.2008 33 85 105 80 310 150 130 
28 05.07. - 11.07.2008 33 85 100 80 310 150 130 
29 12.07. - 18.07.2008 33 85 105 80 310 150 130 
30 19.07. - 25.07.2008 33 85 105 80 310 150 130 0

7/
20

08
 

31 26.07. - 01.08.2008 33 85 100 80 180 150 130 
32 02.08. - 08.08.2008 33 80 100 75 180 150 130 
33 09.08. - 15.08.2008 33 85 105 80 180 150 130 
34 16.08. - 22.08.2008 33 85 105 80 310 150 130 

0
8/

20
08

 

35 23.08. - 29.08.2008 33 85 105 80 310 150 130 
36 30.08. - 05.09.2008 33 85 100 75 310 150 130 
37 06.09. - 12.09.2008 33 85 100 75 310 150 130 
38 13.09. - 19.09.2008 33 85 105 80 310 150 130 
39 20.09. - 26.09.2008 33 85 105 80 310 150 130 0

9/
20

08
 

40 27.09. - 03.10.2008 33 90 105 80 310 150 130 
41 04.10. - 10.10.2008 33 90 110 80 310 150 130 
42 11.10. - 17.10.2008 33 90 115 85 310 150 130 
43 18.10. - 24.10.2008 33 90 115 80 310 150 130 

1
0/

20
08

 

44 25.10. - 31.11.2008 33 90 120 90 310 150 130 
45 01.11. - 07.11.2008 33 95 125 95 310 150 130 
46 08.11. - 14.11.2008 33 90 120 90 310 150 130 
47 15.11. - 21.11.2008 33 90 120 90 310 150 130 

1
1/

20
08

 

48 22.11. - 28.11.2008 33 95 120 95 310 150 130 
49 29.11. - 05.12.2008 33 90 125 95 310 150 130 
50 06.12. - 12.12.2008 33 95 130 100 310 150 130 
51 13.12. - 19.12.2008 33 95 125 95 310 150 130 
52 20.12. - 26.12.2008 33 90 120 90 310 150 130 1

2/
20

08
 

53 27.12. - 31.12.2008 33 90 120 90 310 150 130 
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Príloha č. 3 

Formuláre pre podanie ponuky  

 

Spoločnosť:  
Ponúkaná služba: 
 

výkon ponuková cena mesiac týždeň 
MW.h MW.h 

1 01.01. - 04.01.2008   

2 05.01. - 11.01.2008   

3 12.01. - 18.01.2008   

4 19.01. - 25.01.2008   0
1/

20
08

 

5 26.01. - 01.02.2008   

6 02.02. - 08.02.2008   

7 09.02. - 15.02.2008   

8 16.02. - 22.02.2008   

0
2/

20
08

 

9 23.02. - 29.02.2008   

10 01.03. - 07.03.2008   

11 08.03. - 14.03.2008   

12 15.03. - 21.03.2008   

0
3/

20
08

 

13 22.03. - 28.03.2008   

14 29.03. - 04.04.2008   

15 05.04. - 11.04.2008   

16 12.04. - 18.04.2008   

17 19.04. - 25.04.2008   0
4/

20
08

 

18 26.04. - 02.05.2008   

19 03.05. - 09.05.2008   

20 10.05. - 16.05.2008   

21 17.05. - 23.05.2008   

0
5/

20
08

 

22 24.05. - 30.05.2008   

23 31.05. - 06.06.2008   

24 07.06. - 13.06.2008   

25 14.06. - 20.06.2008   

0
6/

20
08

 

26 21.06. - 27.06.2008   

27 28.06. - 04.07.2008   

28 05.07. - 11.07.2008   

29 12.07. - 18.07.2008   

30 19.07. - 25.07.2008   0
7/

20
08

 

31 26.07. - 01.08.2008   

32 02.08. - 08.08.2008   

33 09.08. - 15.08.2008   

34 16.08. - 22.08.2008   

0
8/

20
08

 

35 23.08. - 29.08.2008   

36 30.08. - 05.09.2008   

37 06.09. - 12.09.2008   

38 13.09. - 19.09.2008   

39 20.09. - 26.09.2008   0
9/

20
08

 

40 27.09. - 03.10.2008   

41 04.10. - 10.10.2008   

42 11.10. - 17.10.2008   

43 18.10. - 24.10.2008   

1
0/

20
08

 

44 25.10. - 31.11.2008   

45 01.11. - 07.11.2008   

46 08.11. - 14.11.2008   

47 15.11. - 21.11.2008   

1
1/

20
08

 

48 22.11. - 28.11.2008   

49 29.11. - 05.12.2008   

50 06.12. - 12.12.2008   

51 13.12. - 19.12.2008   

52 20.12. - 26.12.2008   1
2/

20
08

 

53 27.12. - 31.12.2008   
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Spoločnosť:  

TRV30MIN+ rok 
2008 podporná služba 

ponuka č. 1 ponuka č. 2 

výkon ponuková cena výkon ponuková cena mesiac týždeň 
MW.h MW.h MW.h MW.h 

1 01.01. - 04.01.2008      

2 05.01. - 11.01.2008      

3 12.01. - 18.01.2008      

4 19.01. - 25.01.2008      0
1/

20
08

 

5 26.01. - 01.02.2008      

6 02.02. - 08.02.2008      

7 09.02. - 15.02.2008      

8 16.02. - 22.02.2008      

0
2/

20
08

 

9 23.02. - 29.02.2008      

10 01.03. - 07.03.2008      

11 08.03. - 14.03.2008      

12 15.03. - 21.03.2008      

0
3/

20
08

 

13 22.03. - 28.03.2008      

14 29.03. - 04.04.2008      

15 05.04. - 11.04.2008      

16 12.04. - 18.04.2008      

17 19.04. - 25.04.2008      0
4/

20
08

 

18 26.04. - 02.05.2008      

19 03.05. - 09.05.2008      

20 10.05. - 16.05.2008      

21 17.05. - 23.05.2008      

0
5/

20
08

 

22 24.05. - 30.05.2008      

23 31.05. - 06.06.2008      

24 07.06. - 13.06.2008      

25 14.06. - 20.06.2008      

0
6/

20
08

 

26 21.06. - 27.06.2008      

27 28.06. - 04.07.2008      

28 05.07. - 11.07.2008      

29 12.07. - 18.07.2008      

30 19.07. - 25.07.2008      0
7/

20
08

 

31 26.07. - 01.08.2008      

32 02.08. - 08.08.2008      

33 09.08. - 15.08.2008      

34 16.08. - 22.08.2008      

0
8/

20
08

 

35 23.08. - 29.08.2008      

36 30.08. - 05.09.2008      

37 06.09. - 12.09.2008      

38 13.09. - 19.09.2008      

39 20.09. - 26.09.2008      0
9/

20
08

 

40 27.09. - 03.10.2008      

41 04.10. - 10.10.2008      

42 11.10. - 17.10.2008      

43 18.10. - 24.10.2008      

1
0/

20
08

 

44 25.10. - 31.11.2008      

45 01.11. - 07.11.2008      

46 08.11. - 14.11.2008      

47 15.11. - 21.11.2008      

1
1/

20
08

 

48 22.11. - 28.11.2008      

49 29.11. - 05.12.2008      

50 06.12. - 12.12.2008      

51 13.12. - 19.12.2008      

52 20.12. - 26.12.2008      1
2/

20
08

 

53 27.12. - 31.12.2008      
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Spoločnosť:  

TRV30MIN- rok  
2008 podporná služba 

ponuka č. 1 ponuka č. 2 

výkon ponuková cena výkon ponuková cena mesiac týždeň 
MW.h MW.h MW.h MW.h 

1 01.01. - 04.01.2008      

2 05.01. - 11.01.2008      

3 12.01. - 18.01.2008      

4 19.01. - 25.01.2008      0
1/

20
08

 

5 26.01. - 01.02.2008      

6 02.02. - 08.02.2008      

7 09.02. - 15.02.2008      

8 16.02. - 22.02.2008      

0
2/

20
08

 

9 23.02. - 29.02.2008      

10 01.03. - 07.03.2008      

11 08.03. - 14.03.2008      

12 15.03. - 21.03.2008      

0
3/

20
08

 

13 22.03. - 28.03.2008      

14 29.03. - 04.04.2008      

15 05.04. - 11.04.2008      

16 12.04. - 18.04.2008      

17 19.04. - 25.04.2008      0
4/

20
08

 

18 26.04. - 02.05.2008      

19 03.05. - 09.05.2008      

20 10.05. - 16.05.2008      

21 17.05. - 23.05.2008      

0
5/

20
08

 

22 24.05. - 30.05.2008      

23 31.05. - 06.06.2008      

24 07.06. - 13.06.2008      

25 14.06. - 20.06.2008      

0
6/

20
08

 

26 21.06. - 27.06.2008      

27 28.06. - 04.07.2008      

28 05.07. - 11.07.2008      

29 12.07. - 18.07.2008      

30 19.07. - 25.07.2008      0
7/

20
08

 

31 26.07. - 01.08.2008      

32 02.08. - 08.08.2008      

33 09.08. - 15.08.2008      

34 16.08. - 22.08.2008      

0
8/

20
08

 

35 23.08. - 29.08.2008      

36 30.08. - 05.09.2008      

37 06.09. - 12.09.2008      

38 13.09. - 19.09.2008      

39 20.09. - 26.09.2008      0
9/

20
08

 

40 27.09. - 03.10.2008      

41 04.10. - 10.10.2008      

42 11.10. - 17.10.2008      

43 18.10. - 24.10.2008      

1
0/

20
08

 

44 25.10. - 31.11.2008      

45 01.11. - 07.11.2008      

46 08.11. - 14.11.2008      

47 15.11. - 21.11.2008      

1
1/

20
08

 

48 22.11. - 28.11.2008      

49 29.11. - 05.12.2008      

50 06.12. - 12.12.2008      

51 13.12. - 19.12.2008      

52 20.12. - 26.12.2008      1
2/

20
08

 

53 27.12. - 31.12.2008      
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Príloha č. 4 

Formulár sprievodného listu podania ponuky 

 

 

Pre:  

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 

Ing. Jaroslav Kubinec 

výkonný riaditeľ sekcie obchodu 

Mlynské Nivy č. 59/A 

824 84 Bratislava 

Slovenská republika 

 

Vec:  Výberové konanie na výber poskytovateľov primárnej regulácie výkonu (PRV), 
sekundárnej regulácie výkonu (SRV), terciárnej regulácie výkonu 30 minútovej 
kladnej (TRV30MIN+), terciárnej regulácie výkonu 30 minútovej zápornej 
(TRV30MIN-), terciárnej regulácie výkonu 10 minútovej kladnej (TRV10MIN+), 
terciárnej regulácie výkonu 10 minútovej zápornej (TRV10MIN-) a terciárnej 
regulácie výkonu hodinovej (TRVHOD) pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy – 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. na obdobie od 01.01.2008 do 
31.12.2008. 

 

Po preštudovaní Súťažných podkladov, my dole podpísaní, ponúkame poskytovanie podporných 
služieb (PpS) v rozsahu ponuky uvedenej v priloženej tabuľke podľa Prílohy č. 3, pri dodržiavaní 
parametrov stanovených týmito Súťažnými podkladmi za jednotkové ceny, ktoré sú súčasťou 
ponuky v priloženej tabuľke. Tabuľka je parafovaná oprávneným zástupcom našej spoločnosti. 

Sme pripravení, ak bude naša ponuka celá, alebo z časti prijatá, poskytovať PpS GRE vo vybranom 
rozsahu a za podmienok odpovedajúcim požiadavkám Súťažných podkladov. 

Súhlasíme, že budeme touto ponuku viazaní po celú dobu viazanosti ponuky odo dňa uzávierky 
prijímania ponúk. Ponuka bude pre nás záväzná a môže byť celá, alebo čiastočne prijatá 
kedykoľvek pred uplynutím jej platnosti. 

Potvrdzujeme, že v prípade, ak bude naša ponuka celá, alebo čiastočne vybraná, akceptovanú 
hodnotu považujeme za zmluvnú hodnotu v zmysle Zmluvy o poskytovaní podporných služieb. 

Prijímame skutočnosť, že nie ste viazaní povinnosťou prijať akúkoľvek z obdržaných ponúk a že 
máte právo výberové konanie v celom rozsahu zrušiť, bez toho, aby Vám vznikli akékoľvek 
finančné, alebo iné záväzky voči nám. 

 

 

V .................. Dňa ...............2007 

 

Náležite autorizovaný k podpisu ponuky za spoločnosť: 
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