Otázky a odpovede k Súťažným podkladom na obstaranie podporných služieb na rok 2016.
por.č.

Otázka:

1.

Bude SEPS akceptovať čestné vyhlásenie subjektu ohľadom
zodpovednosti za odchýlku v uvedenom znení?
„Spoločnosť XY vydáva čestné prehlásenie, že od 1.1.2016 do
31.12.2016 uzatvorí zmluvu o prevzatí zodpovednosti so subjektom
zúčtovania, ktorý prevezme zodpovednosť za odchýlku, alebo bude
mať vlastnú zodpovednosť za odchýlku a uzatvorí zmluvu o
zúčtovaní odchýlky s OKTE a splní všetky jej zmluvné podmienky“.

Spoločnosť SEPS bude akceptovať Vami naformulované čestné prehlásenie
ohľadom zabezpečenia zodpovednosti za odchýlku,
ktoré je v súlade s Prílohou č.5 z Rámcovej zmluvy o poskytovaní PpS a
dodávke RE na rok 2016.

Ako postupovať keď spoločnosť nemá zatiaľ vybraného dodávateľa
a/alebo odberateľa elektriny na rok 2016 a tým nedostane čestné
prehlásenie o prevzatí zodpovednosti za odchýlku ?

V prípade, že Uchádzač nemá zatiaľ vybraného dodávateľa elektriny na rok
2016 a nie je zmluvne dohodnuté či zodpovednosť za odchýlku prevezme
dodávateľ elektriny alebo zodpovednosť za odchýlku zostáva na spoločnosti
poskytujúcej PpS, v rámci VK na obstaranie PpS na rok 2016 predloží čestné
vyhlásenie, že do 10.12.2015:
1. v prípade vlastnej zodpovednosti za odchýlku čestné vyhlásenie o tom, že
Poskytovateľ má uzavretú, alebo uzavrie do doby poskytovania PpS
zmluvu o zúčtovaní odchýlok a splní všetky jej zmluvné podmienky,
2. v prípade, že za Uchádzača prevezme zodpovednosť za odchýlku iný
subjekt, predloží čestné vyhlásenie subjektu zúčtovania o prevzatí
zodpovednosti za odchýlku vystavené daným subjektom, že subjekt má
uzavretú, alebo uzavrie do doby poskytovania PpS zmluvu o zúčtovaní
odchýlok a splní všetky jej zmluvné podmienky.

2.

3.

Ako postupovať keď spoločnosť nemá zatiaľ vybraného dodávateľa
a/alebo odberateľa elektriny na rok 2016 a nie je zmluvne
dohodnuté či zodpovednosť za odchýlku prevezme dodávateľ alebo
zostáva na spoločnosti poskytujúca PpS ?

chceme Vás požiadať o možnosť úpravy Prílohy č. 19 - Hodnoty
dovoleného trendu pre SRV Rámcovej zmluvy o poskytovaní
podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny na rok 2016.
Príloha, ktorá je zverejnená neumožňuje vpisovanie údajov do
jednotlivých riadkov.

Názov predmetu zákazky: Obstaranie podporných služieb na rok 2016.

Odpoveď:

Prílohu č. 19 k Rámcovej zmluve o poskytovaní podporných služieb a dodávke
regulačnej elektriny na rok 2016 - Hodnoty dovoleného trendu pre SRV - je
možné vypísať ručne.

Ako je potrebné postupovať v prípade, že platnosť certifikátu na
zariadenie poskytujúce PpS je do 25.12.2016 ? Je potrebné čestné
prehlásenie, že zariadenie bude včas recertifikované ?
4.

5.

VÚB banka, ktorá bola požiadaná našou spoločnosťou o vystavenie
Bankovej záruky vo výške 5% finančného objemu kontraktu v
prípade úspechu vo výberovom konaní na Obstaranie podporných
služieb na rok 2016 požaduje, aby sa text
bankovej záruky – t.j. prílohy č. 18 Vzor – Banková záruka, Rámcovej
Zmluvy o PpS a RE, v prípade našej spoločnosti rozšíril o vetu:
„Práva zo záruky nie sú postupiteľné (prevoditeľné) na tretiu
osobu.“
Vyššie uvedené VÚB banka požaduje z toho dôvodu, aby nedošlo k
pochybnostiam o prevoditeľnosti práva. S ostatným znením
Bankovej záruky VÚB banka súhlasí bez námietok.

Názov predmetu zákazky: Obstaranie podporných služieb na rok 2016.

"V tomto prípade (platnosť certifikátu končí 25.12.2016), sa čestné
vyhlásenie nevyžaduje.
Čestné vyhlásenie je potrebné len v prípade, že platnosť Certifikátu končí v
období od začiatku výberového konania na Obstaranie podporných služieb na
rok 2016 do konca kalendárneho roka 2015, t.j. v termíne od 8.10.2015 do
31.12.20.15.
V prípade skončenia platnosti Certifikátu v priebehu roka 2016 (1.1.2016 31.12.2016) sa predpokladá, že Uchádzač bude postupovať v zmysle
požiadaviek uvedených v Technických podmienkach prístupu a pripojenia,
pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy, Dokument B, kapitola 4.3 a 4.4."
Súhlasíme s uvedením vety
„Práva zo záruky nie sú postupiteľné (prevoditeľné) na tretiu osobu.“ do
znenia bankovej záruky.

