Otázky a odpovede k Súťažným podkladom na obstaranie podporných služieb na rok 2015.
por.č.

Otázka

Odpoveď

1.

Ako postupovať, keď spoločnosť ešte nemá podpísanú Zmluvu o
prevzatí zodpovednosti za odchýlku - bez podpísanej Zmluvy
spoločnosť nedostane potvrdenie o prevzatí zodpovednosti za
odchýlku? Stačí ak do VK dá čestné prehlásenie, že uzavrie Zmluvu o
prevzatí zodpovednosti za odchýlku pre rok 2015?

Spolu s ponukou musí uchádzač predložiť čestné prehlásenie, podľa bodu
16.3.2. Súťažných podkladov, že uzatvorí Zmluvu o prevzatí zodpovednosti za
odchýlku pre rok 2015 so subjektom zúčtovania. Najneskôr do 23.12.2014
uchádzač doručí Prevádzkovateľovi PS čestné vyhlásenie subjektu zúčtovania,
ktorý prevezme zodpovednosť za odchýlku, o prevzatí zodpovednosti za
odchýlku a o splnení všetkých zmluvných podmienok zmluvy o zúčtovaní
odchýlky.

2.

Otázka- či v prílohe č.2 zmluvy - Symboly pre platby, nemá byť v
Áno, rok má byť zmenený na PpS/ /mesiac/2015*.
špecifickom symbole:
Na webovom sídle našej spoločnosti je zverejnený opravený dokument.
PpS/ /mesiac/2014* - zmenený dátum na 2015?

3.

4.

5.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. ako obstarávateľ postupuje v
prípade tohto výberového konania podľa osobitného vnútorného predpisu
Otázka: „Na základe akého zákona resp. na základe čoho ste
opierajúc sa o § 26 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a
oprávnení žiadať výpis z registra trestov od konateľov.“
doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého požaduje od uchádzačov len dva
doklady, z toho jeden je výpis z registra trestov konateľov spoločnosti.
V prípade, že konateľ spoločnosti je mimo územia SR a predložíme
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. ako obstarávateľ požaduje
výpis z registra trestov v cudzom ( nemeckom ) jazyku či je potrebné
predloženie požadovaných dokladov podľa § 19 odst. 2 a 3 zákona č. 25/2006
dať preklad v slovenskom jazyku tohto dokladu a ak áno či to musí
Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
byť úradný ( súdny ) preklad ?
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. nemenila pravidlá súťaže na
obstaranie podporných služieb na rok 2015 medzi jednotlivými kolami.
Podmienky stanovené v zverejnených Súťažných podkladoch na obstarávanie
Nakoľko sú zverejnené maximálne ceny PpS pre rok 2015, v ďalších
podporných služieb na rok 2015 zostávajú aj naďalej v platnosti.
kolách sa do prílohy č.2 zadáva cena uchádzača za ktorú chce službu
Na základe bodu č. 15.3 v zverejnených Súťažných podkladoch budú
poskytovať alebo hodnota o ktorú má byť ponížená cena od
uchádzači aj naďalej pre všetky kolá súťaže zadávať ponukovú cenu ako
maximálnej ceny stanovenej URSO.
zníženie z maximálnej ceny určenej platným cenovým rozhodnutím ÚRSO na
rok 2015 (Rozhodnutie 0003/2015/E) pre každú hodinu príslušného
energetického týždňa.

Názov predmetu zákazky: Obstaranie podporných služieb na rok 2015.

6.

Je potrebné doložiť do Ponuky ešte raz čestné prehlásenie
(originál), že od 1.1.2015 do 31.12.2015 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 napriek tomu, že je toto prehlásenie
už uvedené ako súčasť 4 originálov Zmluvy alebo tam stačí priložiť
obyčajnú kópiu zo Zmluvy?

Názov predmetu zákazky: Obstaranie podporných služieb na rok 2015.

Podľa bodu 12.2 Súťažných podkladov - Potvrdenia, všetky ostatné doklady a
dokumenty tvoriace Ponuku, musia byť v origináli Ponuky predložené ako
originály alebo ich úradne overené kópie. Potvrdenia, doklady a iné
dokumenty tvoriace kópiu Ponuky môžu byť fotokópiami písomností z
originálu Ponuky.
Predmetné čestné prehlásenie je jedným z dokladov, ktorý je potrebné
predložiť v rámci splnenia podmienok účasti v internom obstarávaní
(konkrétne bod 16.3.2), to znamená, že sa archivuje ako súčasť ponuky na
odbore obstarávania. Z tohto dôvodu je nutné aby bol tento doklad
predložený aj samostatne a podľa vyššie uvedeného bodu musí to byť
originál alebo úradne overená kópia.

