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1. Úvod 
 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy (ďalej 
len PPS)  zodpovedá podľa zákona č. 656/2004 Z.z. za riadenie rovnováhy medzi výrobou 
a spotrebou elektriny.  

 
V súvislosti s očakávanou potrebou podporných služieb (ďalej len PpS) a garantovanej 
regulačnej elektriny (ďalej len GRE), pre zaistenie  poskytovania systémových služieb (ďalej 
len SyS) vyplývajúcich z očakávaných priebehov zaťaženia elektrizačnej sústavy SR (ďalej 
len ES SR) a prevádzky zdrojov, vyhlasuje Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
toto výberové konanie na výber poskytovateľov pre zabezpečenie časti potrebného objemu 
PpS a GRE pre Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu, a.s. na obdobie od 1.1.2006 do 
31.12.2008. 
 
Toto výberové konanie sa týka PpS, resp. GRE: 

 primárna regulácia činného výkonu, resp. garantovaná regulačná elektrina 
parametrov primárnej regulácie činného výkonu (PRV), 

 sekundárna regulácia činného výkonu, resp. garantovaná regulačná elektrina 
parametrov sekundárnej regulácie činného výkonu (SRV), 

 terciárna regulácia činného výkonu 
 hodinová (TRV HOD), resp. garantovaná regulačná elektrina parametrov 

TRV HOD (ďalej len TRV HOD), 
 30 minútová kladná (TRV 30MIN+), resp. garantovaná regulačná elektrina 

parametrov TRV 30MIN+ (ďalej len TRV 30MIN+), 
 30 minútová záporná (TRV 30MIN-), resp. garantovaná regulačná elektrina 

parametrov TRV 30MIN- (ďalej len TRV 30MIN-), 
 10 minútová kladná (TRV 10MIN+), resp. garantovaná regulačná elektrina  

parametrov TRV 10MIN+ (ďalej  len TRV10MIN+), 
 10 minútová záporná (TRV 10MIN-), resp. garantovaná regulačná elektrina 

parametrov TRV 10MIN- (ďalej len TRV 10MIN-). 
 
Účelom tohto dokumentu je definovať postup, ktorým sa Slovenská elektrizačná prenosová 
sústava, a.s. bude riadiť pri výbere poskytovateľov týchto kategórií PpS, resp. GRE na vyššie 
definované časové obdobie. Výsledkom tohoto výberového konania bude vyhodnotenie 
ponúk a objednanie rezervácie PpS, resp. GRE v rozsahu prijatých ponúk.  
 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. vyberá z okruhu poskytovateľov PpS, ktorí už 
predtým PpS poskytovali, alebo poskytovateľov PpS, resp. GRE, u ktorých prebehla, alebo 
prebieha v súčasnej dobe certifikácia zariadení a stanovený harmonogram certifikácie 
a pripojenia do riadiaceho systému Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. 
predpokladá preukázanie schopnosti poskytovať služby pred začiatkom obdobia, na ktoré sú 
služby požadované.  
  
Táto výzva nie je vyhlásením verejnej súťaže v zmysle zákona č. 523/2003 Z.z. a zároveň nie 
je ani vyhlásením verejnej obchodnej súťaže v zmysle Obchodného zákonníka. 
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2. Špecifikácia požiadavky - predmet  dopytu 
 
Predmetom tohto výberového konania je nepretržitá pásmová dodávka PpS, resp. GRE pre 
potreby Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. v dobe trvania minimálne 
1 kalendárneho roka. Pokiaľ je ponuka na obdobie dlhšie ako jeden kalendárny rok, musí byť 
členená na jednotlivé kalendárne roky. Výberové konanie sa vypisuje na nasledovné PpS, resp 
GRE: 
 

 primárna regulácia činného výkonu, resp. garantovaná regulačná elektrina 
parametrov primárnej regulácie činného výkonu (PRV) v objeme ±20 MW,  
minimálna výška jednotlivej ponuky je ±1 MW, 

 sekundárna regulácia činného výkonu, resp. garantovaná regulačná elektrina 
parametrov sekundárnej regulácie činného výkonu (SRV) v objeme ±90 MW,
 minimálna výška jednotlivej ponuky je ±2 MW, 

 terciárna regulácia činného výkonu 
 hodinová (TRV HOD) v objeme 100 MW,  

minimálna výška jednotlivej ponuky je 50 MW, 
 30 minútová kladná (TRV 30MIN+), resp. garantovaná regulačná elektrina 

parametrov TRV 30MIN+ v objeme 90 MW,  
minimálna výška jednotlivej ponuky je 5 MW, 

 30 minútová záporná (TRV 30MIN-), resp. garantovaná regulačná elektrina 
podobných parametrov TRV 30MIN- v objeme 90 MW,  
minimálna výška jednotlivej ponuky je 5 MW, 

 10 minútová kladná (TRV 10MIN+), resp. garantovaná regulačná elektrina 
podobných parametrov TRV 10MIN+ v objeme 200 MW,  
minimálna výška jednotlivej ponuky je 50 MW, 

 10 minútová záporná (TRV 10MIN-), resp. garantovaná regulačná elektrina 
podobných parametrov TRV 10MIN- v objeme 150 MW,  
minimálna výška jednotlivej ponuky je 30 MW. 

 
Tieto kategórie PpS, resp. GRE 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 návrhu Prevádzkového poriadku SEPS, a.s.. Pravidlá nákupu PpS, resp. GRE, podmienky 
výberu a poskytovania týchto PpS, resp. GRE, vrátane spôsobu vyhodnotenia, platenia 
a fakturačných podmienok, sú popísané v Rámcovej zmluve o poskytovaní podporných 
služieb a garantovanej regulačnej elektriny (ďalej len Zmluva), ktorá je zverejnená na 
internetovej stránke www.sepsas.sk. 

 
V prípadoch, kedy všeobecné ustanovenia Prevádzkového poriadku SEPS, a.s. sú odlišné od 
podmienok uvedených v tomto texte Dokumentácie výberového konania a v Zmluve, má text 
tejto Dokumentácie výberového konania prednosť pred všeobecnými pravidlami uvedenými 
v Prevádzkovom poriadku SEPS, a.s. 

 
Všeobecné podmienky pre poskytovanie PpS, resp. GRE pre Slovenskú elektrizačnú 
prenosovú sústavu, a.s.: 

 
1. Podpísanie Zmluvy na obdobie, na ktoré je vypísané toto výberové konanie a jej 

doručenie do sídla spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
najneskôr do 14 kalendárnych dní od oznámenia výsledkov výberového konania.  
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2. Odovzdanie  certifikácie zariadení (kópie), na ktorých sa budú PpS, resp. GRE 
ponúkať, alebo odovzdanie časového harmonogramu certifikácie u zariadení, ktoré 
už PpS poskytujú najneskôr s ponukou. 

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

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

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

6. V prípade uzatvorenia Zmluvy na dobu presahujúcu platnosť aktuálneho certifikátu, 
záväzok obnovenia certifikácie v zmysle Technických podmienok SEPS, a.s.  

7. Uzatvorenie  Zmluvy o zúčtovaní odchýlok. 
 

 

3. Podmienky výberového konania 
 
Predkladatelia ponúk sa tohto výberového konania účastnia za podmienky, že predložia 
ponuku, ktorá spĺňa podmienky tejto Dokumentácie výberového konania.  
 
V prípade, že ponuka bude akceptovaná ako celok, alebo len z časti, zaväzujú sa v rozsahu 
akceptovanej ponuky, uzavrieť so Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s. 
príslušnú Zmluvu, ktorej text sa nachádza na internetovej stránke www.sepsas.sk. 
 
Predkladatelia ponúk majú právo podať pre každú dopytovanú kategóriu PpS, resp. GRE 
najviac 2 ponuky označené číslami 1 a 2 pre každý kalendárny rok dopytovaného obdobia.  
 
Každá ponuka je podávaná na formulári, ktorý je súčasťou tejto Dokumentácie a obsahuje  (v 
prípade služieb PRV, SRV, TRV 30MIN+, TRV 30MIN-, TRV 10MIN+, TRV 10MIN-, TRV 
HOD): 

 
1. pre službu PRV ponúkaný súhrnný výkon PRV v ±MW a cenu za výkon Sk/MW a 

hodinu.  Maximálna cena za výkon je určená platným Rozhodnutím ÚRSO. 
Ponuková cena pre PRV je jednozložková a predstavuje cenu za držanie výkonovej 
zálohy a jej využívanie. Je stanovená v SK/MW rezervy a hodinu držania rezervy. 

 
2. pre službu SRV ponúkaný súhrnný výkon SRV (symetrický regulačný rozsah) 

v ±MW a cenu za výkon Sk/MW a hodinu. Maximálna cena za výkon je určená 
platným Rozhodnutím ÚRSO.  
Ponuková cena pre SRV je jednozložková a predstavuje cenu za držanie výkonovej 
zálohy a jej využívanie RIS SED v celom ponúkanom rozsahu bez ohľadu na 
skutočné využitie. Je stanovená v Sk/MW pre každú hodinu. 

 
3. pre službu TRV 30MIN+ ponúkaný súhrnný výkon TRV 30MIN+ v MW a cenu za 

výkon Sk/MW a hodinu a cenu za dodanú regulačnú elektrinu v Sk/MWh.  
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Ponuková cena pre TRV 30MIN+ je dvojzložková a skladá sa z ceny za držanie 
výkonovej zálohy a jej využívanie v celom ponúkanom rozsahu bez ohľadu na 
skutočné využitie v SK/MW pre každú hodinu, a z ceny za dodávku elektriny 
v rámci poskytovania tejto služby v Sk/MWh. Ponuková cena za regulačnú elektrinu 
predstavuje priemernú cenu regulačnej elektriny dodávateľa, ktorá je následne 
rozpísaná na jednotlivé výrobné bloky.  

 
4. pre službu TRV 30MIN- ponúkaný súhrnný výkon TRV 30MIN- v MW a cenu za 

výkon Sk/MW a hodinu a cenu za dodanú regulačnú elektrinu v Sk/MWh.  
Ponuková cena pre TRV 30MIN- je dvojzložková a skladá sa z ceny za držanie 
výkonovej zálohy a jej využívanie v celom ponúkanom rozsahu bez ohľadu na 
skutočné využitie v SK/MW pre každú hodinu, a z ceny za dodávku elektriny 
v rámci poskytovania tejto služby v SK/MWh. Ponuková cena za regulačnú 
elektrinu predstavuje priemernú cenu regulačnej elektriny dodávateľa, ktorá je 
následne rozpísaná na jednotlivé výrobné bloky. 
 

5.   pre službu TRV 10MIN+ ponúkaný súhrnný výkon TRV 10MIN+ v MW a cenu za 
výkon v Sk/MW a hodinu a cenu za dodanú regulačnú elektrinu v Sk/MWh.  
Ponuková cena za službu TRV 10MIN+ je dvojzložková a skladá sa z ceny za 
poskytnutý rezervovaný výkon bez ohľadu na jeho využitie v SK/MW.hod, a z ceny 
za regulačnú elektrinu dodanú v prípade aktivácie služby v SK/MWh. 

 
6.   pre službu TRV 10MIN- ponúkaný súhrnný výkon TRV 10MIN- v MW a cenu za 

výkon v Sk/MW a hodinu a cenu za nedodanú regulačnú elektrinu v Sk/MWh. 
Ponuková cena za službu TRV 10MIN+ alebo TRV 10MIN- je dvojzložková 
a skladá sa z ceny za poskytnutý rezervovaný výkon bez ohľadu na jeho využitie 
v SK/MW.hod, a z ceny za regulačnú elektrinu dodanú v prípade aktivácie služby v 
SK/MWh. 

 
7. pre službu TRV HOD ponúkaný súhrnný výkon TRV HOD v MW a cenu za výkon 

v Sk/MW a hodinu a cenu za dodanú regulačnú elektrinu v Sk/MWh. Ponuková cena 
za službu TRV HOD je dvojzložková, a a skladá sa z ceny za poskytnutý 
rezervovaný výkon bez ohľadu na jeho využitie v SK/MW.hod a ceny za regulačnú 
elektrinu dodanú pri aktivácii služby v SK/MWh 

 
Pre ponukové ceny platí, že nesmú presiahnuť maximálne ceny za PpS určené platným 
Rozhodnutím ÚRSO pre Prevádzkovateľa PS. 
 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 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, resp. GRE. 

  
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, 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.  
 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. si vyhradzuje právo neprijať cenové ponuky 
presahujúce maximálne ceny za PpS podľa platného Rozhodnutia ÚRSO pre 
Prevádzkovateľa PS. 
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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 21 dní odo dňa uzávierky prijímania ponúk. Účasť vo 
výberovom konaní nezakladá nárok ponúkajúceho na úhradu akýchkoľvek 
nákladov/výdavkov vyplývajúcich z účasti na výberovom konaní. 
 
Podľa ustanovení Obchodného zákonníka sa Slovenská elektrizačná prenosová sústava, 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. 

4. Predpoklady účasti vo výberovom konaní 
 
Účastniť sa v tomto výberovom konaní môžu subjekty, ktoré spĺňajú podmienky podľa ods. 2 
tejto Dokumentácie a tieto ďalšie podmienky: 

 
1. subjekty  prevádzkujúce zdroje, resp. energetické zariadenia, ktoré ponúkajú PpS, 

resp. GRE a spĺňajú pre ponúkané kategórie PpS, resp GRE požiadavky návrhu 
Prevádzkového poriadku SEPS, a.s.  

 
2. akceptujú text Rámcovej zmluvy na poskytovanie podporných služieb 

a garantovanej regulačnej elektriny zverejnenej na www.sepsas.sk a súhlasia, že 
v rozsahu akceptácie ich ponuky uzatvoria túto Zmluvu.  

 
Po overení, že ponuka spĺňa všetky podmienky, bude prevedené vyhodnotenie predložených 
ponúk a výber. 

 

5. Kritérium výberu z ponúk 
 
Kriteriálna cena je pre jednotlivé služby stanovená nasledovne: 

 
 primárna regulácia PRV  

 kriteriálna cena je rovná ponúkanej cene za držanie výkonovej zálohy 
 
 sekundárna regulácia SRV 

 kriteriálna cena je rovná ponúkanej cene za držanie výkonovej zálohy 
 
 terciárna regulácia výkonu 30 minútová kladná TRV 30MIN+  

 kriteriálna cena je rovná ponúkanej cene za držanie výkonovej zálohy 
  

 terciárna regulácia výkonu 30 minútová záporná TRV 30MIN- 
 kriteriálna cena je rovná ponúkanej cene za držanie výkonovej zálohy 

 
 terciárna regulácia výkonu 10 minútová kladná TRV 10MIN+ 

 kriteriálna cena je rovná ponúkanej cene za držanie výkonovej zálohy 
 

 terciárna regulácia výkonu 10 minútová záporná TRV 10MIN- 
 kriteriálna cena je rovná ponúkanej cene za držanie výkonovej zálohy 
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 terciárna regulácia výkonu hodinová TRV HOD 
 kriteriálna cena je rovná ponúkanej cene za držanie výkonovej zálohy 

5.1. Kritérium výberu ponúk pri zhodnej kriteriálnej cene 
 
V prípade, že pri vyhodnocovaní sú dve ponuky so zhodnou kriteriálnou cenou, je pre 
jednotlivé ponuky stanovené poradie podľa týchto doplnkových kritérií nasledovne: 
 
• Primárna regulácia výkonu 

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

 
• Sekundárna regulácia výkonu 

Základným kritériom je kriteriálna cena. V prípade rovnosti kriteriálnej ceny je 
doplnkovým kritériom priemerná dynamika sekundárnej regulácie na certifikovaných 
blokoch Poskytovateľa.  V prípade rovnosti kriteriálnej ceny aj priemernej dynamiky 
sekundárnej regulácie rozhoduje čas podania ponuky. 

 
• Terciárna regulácia výkonu 10 minútová kladná aj záporná 

Základným kritériom je kriteriálna cena. V prípade rovnosti kriteriálnej ceny je 
doplnkovým kritériom maximum garantovanej doby dodávky regulačnej elektriny po 
aktivácii služby v hodinách. V prípade rovnosti kriteriálnej ceny a garantovanej doby 
dodávky rozhoduje čas podania ponuky. 
 

• Terciárna regulácia výkonu 30 minútová kladná aj záporná 
Základným kritériom je kriteriálna cena. V prípade rovnosti kriteriálnej ceny je 
doplnkovým kritériom maximum garantovanej doby dodávky regulačnej elektriny po 
aktivácii služby (hod). V prípade rovnosti kriteriálnej ceny a garantovanej doby dodávky 
rozhoduje čas podania ponuky. 
 

• Terciárna regulácia výkonu  hodinová 
Základným kritériom je kriteriálna cena. V prípade rovnosti kriteriálnej ceny je 
doplnkovým kritériom doba nábehu na požadovaný výkon MW od príkazu dispečera 
SED. V prípade rovnosti kriteriálnej ceny, ceny za držanie rezervy a doby nábehu na 
požadovaný výkon  rozhoduje čas podania ponuky. 

 

6. Náležitosti ponuky 
 
Ponuky musia byť spracované nasledujúcim spôsobom: 

 
Ponuka musí obsahovať pre jednotlivé kategórie PpS, resp GRE: 
 

1. Vyplnený formulár sprievodného listu ponuky podľa Prílohy č. 1 tejto 
Dokumentácie podpísaný štatutárnym zástupcom, alebo osobu k tomu oprávnenou 
(na základe priloženého splnomocnenia) ponúkajúceho v písomnej podobe. 

 

2. Podľa Prílohy č. 2 tejto Dokumentácie vyplnené tabuľky ponuky obsahujúce 
ponúkaný výkon v MW (v súlade s požiadavkami v ods. 2 “Špecifikácia 
požiadavky - predmet  dopytu“) a ponukovú cenu v SKK za výkon cp a za 
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regulačnú elektrinu cE počas obdobia od 1.1.2006 do 31.12.2008 tejto 
Dokumentácie výberového konania v písomnej podobe parafované kontaktnou 
osobou ponúkajúceho. Predmetom tohto výberového konania je pásmová dodávka 
PpS, resp. GRE v dobe trvania minimálne 1 kalendárneho roka. Pokiaľ je ponuka 
na obdobie dlhšie ako jeden kalendárny rok, musí byť členená na jednotlivé 
kalendárne roky. 

 
 

3. Kópie aktuálneho výpisu z Obchodného registra ponúkajúceho, nie staršieho ako 3 
mesiace. 

 
4. Návrh Zmluvy (štandardná Rámcová zmluva na poskytovanie podporných služieb 

a garantovanej regulačnej elektriny uverejnenej na internetovej stránke 
www.sepsas.sk) podpísaný štatutárnym zástupcom, resp. k tomu oprávnenou 
osobou na základe splnomocnenia. 

 
Ponuka uvedená v tabuľke podľa Prílohy č. 2 predstavuje ponúkaný výkon nepretržite pre 
celé dané časové pásmo, t.j. pre všetky obchodné hodiny tohto časového pásma.  

 
Ponuka musí spĺňať všetky podmienky tejto Dokumentácie výberového konania, musí byť 
podpísaná štatutárnym zástupcom, alebo osobami k tomu oprávnenými. Súčasťou každej 
ponuky musia byť uvedené mená, priezviská a pracovné funkcie kontaktných osôb 
predkladateľov ponúk, spolu s uvedením aktuálneho telefónneho čísla a faxu, aktuálnej adresy 
elektronickej pošty a prípadne i čísla mobilného telefónu. 

 

7. Doručenie ponúk 
 
Ponúkajúca strana doručí vyhotovenia ponuky v zapečatenej obálke do podateľne Slovenskej 
elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s.: 

 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
Ing. Pavel Šramko 
Miletičova č. 5 
824 84 Bratislava 
 

Na obálkach bude nápis:    
 

NEOTVÁRAŤ !!! 
Ponuka do výberového konania na poskytovateľa  

Podporných služieb a garantovanej regulačnej elektriny na rok 2006 - 2008 
 

  
Ponuky musia byť doručené na vyššie uvedenú adresu do 11:00 hod. dňa 14.11.2005. 
Rozhodujúce je fyzické doručenie ponuky do vyššie definovanej časovej uzávierky pre 
predloženie ponuky. Ponuky doručené po ukončení časovej uzávierky nebude Slovenská 
elektrizačná prenosová sústava, a.s. brať na vedomie. 
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Po obdržaní ponúk urobí Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. výber v súlade 
s pravidlami uvedenými v ods. 5 a môže ešte požadovať od predkladateľov ponúk doplňujúce 
údaje a objasnenie. 

 

8. Oznámenie výsledkov výberového konania 
 
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. oznámi účastníkom, či a v akom rozsahu bola 
ich ponuka akceptovaná a to e-mailom kontaktnej osobe uvedenej v ponuke a súčasne 
doporučeným listom adresovaným príslušnému splnomocnencovi uvedenému v Prílohe č. 1 
tejto Zmluvy. 

 

9. Uzavretie zmluvy 
 
Vybraným ponúkajúcim bude súčasne s oznámením výsledku výberového konania doručená 
objednávka s hodnotami akceptovaných výkonov a ceny podľa výsledkov výberového 
konania. Hodnoty potvrdené prevádzkovateľom PS sú považované za záväzné zmluvné 
hodnoty v zmysle Zmluvy.  

 
Uzatvorené rámcové zmluvy na poskytovanie podporných služieb a garantovanej regulačnej 
elektriny nadobudnú platnosť dňom ich podpisu oboma zmluvnými stranami a nadobudnú 
účinnosť dňom 1.1.2006. Zmluva bude uzatvorená na dobu určitú od 1.1.2006 do max. 
31.12.2008, podľa ods. 2. Konkrétne dojednanie o začiatku poskytovania PpS, resp. GRE, 
bude upresnené v objednávke  podporných služieb, resp. garantovanej regulačnej elektriny.  

 

10.  Prílohy Dokumentácie výberového konania 
 
Príloha č. 1 - Formulár sprievodného listu podania ponuky 
Príloha č. 2 - Formulár tabuliek pre podanie ponuky 
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Príloha č. 1 
Formulár sprievodného listu podania ponuky 

 
Pre:  
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
Ing. Pavel Šramko 
výkonný riaditeľ sekcie obchodu 
Miletičova č. 5 
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 (TRV 30MIN+), terciárnej regulácie výkonu 30 minútovej zápornej 
(TRV 30MIN-), terciárnej regulácie výkonu 10 minútovej kladnej (TRV 
10MIN+), terciárnej regulácie výkonu 10 minútovej zápornej (TRV 10MIN-), 
terciárnej regulácie výkonu hodinovej (TRV HOD) a garantovanej regulačnej 
elektriny parametrov TRV 30MIN+/-, TRV 10MIN+/-, TRV HOD pre 
prevádzkovateľa prenosovej sústavy – Slovenská elektrizačná prenosová 
sústava, a.s. na obdobie od 01.01.2006 do  

 
Po preštudovaní Dokumentácie výberového konania, my dole podpísaní, ponúkame poskytovanie PpS, 
resp. GRE v rozsahu ponuky uvedenej v priloženej tabuľke pri dodržiavaní parametrov stanovených 
v Dokumentácii výberového konania 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, resp. GRE vo 
vybranom rozsahu a za podmienok odpovedajúcim požiadavkám Dokumentácie výberového konania. 

Súhlasíme, že budeme touto ponuku viazaní po dobu 21 dní odo dňa uzávierky prijímania ponúk, t.j. 
odo dňa 14.11.2005. 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, doručíme do sídla 
Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s., Miletičova č. 5, 824 84 Bratislava príslušnú 
Rámcovú zmluvu na poskytovanie podporných služieb, resp. garantovanej regulačnej elektriny, 
podpísanú štatutárnym zástupcom našej spoločnosti. Potvrdzujeme, že pokiaľ tak nevykonáme, alebo 
pokiaľ by náš kompetentný predstaviteľ bol ochotný podpísať zmluvu, ale s výhradami k ich 
podmienkam, vzniká Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústave, a.s. právo na náhradu škody. 
Súčasne berieme na vedomie, že výška škody bude určená po zaistení náhradnej dodávky a to vo 
výške viacnákladov na kompenzáciu nami neposkytnutej služby. 

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

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 ...............2005 

Náležite autorizovaný k podpisu ponuky za spoločnosť:
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Príloha č. 2 
Formulár tabuliek pre podanie ponuky 

 
 
 
Spoločnosť: 
 
Ponúkaná služba: 
 
Ponuka číslo: 
 
 
 
 
 

 
Obdobie 

 
MW cP cE 

 
2006 

   

 
2007 

   

 
2008 

   

 
 
cP cena za držanie výkonovej zálohy (SK/MW), cE ponuková cena za dodávku regulačnej elektriny (Sk/MWh) 
 

 
 


