Otázky a odpovede k Súťažným podkladom na obstaranie podporných služieb na rok 2017.

por. č.

Otázka:

Odpoveď:

Ako postupovať, keď v súčasnosti u spoločnosti XY prebieha výber
dodávateľa elektriny a nepozná spoločnosť ktorá bude
výhercom? Stačí ak v ponuke do VK dá spoločnosť XY čestné
prehlásenie, že uzavrie Zmluvu o prevzatí zodpovednosti za
odchýlku pre rok 2017?

V prípade, že Uchádzač nemá zatiaľ vybraného dodávateľa elektriny na rok
2017 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 2017 predloží čestné
vyhlásenie, že do 12.12.2016:
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 na rok 2017 a splní
všetky jej zmluvné podmienky,
2. v prípade, že za Uchádzača prevezme zodpovednosť za odchýlku iný
subjekt, Uchádzač 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 na rok 2017 a splní všetky jej zmluvné
podmienky.

„Jakou cenu máme vyplnit do formuláře, pokud URSO nevydá
cenové rozhodnutí na rok 2017 do dne podání nabídky?“

Uchádzač navrhne ponukovú cenu za 1 MW vyplnením formuláru, ktorý tvorí
prílohu č. 2 k Súťažným podkladom. Cena bude vyjadrená znížením z
maximálnej ceny určenej platným cenovým Rozhodnutím ÚRSO na rok 2017
v EUR/MW.h bez ohľadu na skutočnosť, či ÚRSO zverejní alebo nezverejní
cenové rozhodnutie na rok 2017 do termínu stanovenom na podávanie
ponúk pre jednotlivé kolá výberového konania.

„Je potřeba písemný souhlas dle bodu 16.3.3. již při podání
nabídky, nebo postačí jej dodat až v případě, že bude nabídka
vybrána jako úspěšná? Jak má tento dokument vypadat?“

Písomný súhlas s poskytovaním PpS je potrebné dodať už pri predkladaní
ponuky a vydáva ho príslušný prevádzkovateľ PS, do ktorého sústavy je
pripojené zariadenie poskytujúce PpS.
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Názov predmetu zákazky: Obstaranie podporných služieb na rok 2017.

4.

„Je možné nabízet jiné PpS než PRV z regulační oblasti ČEPS?“

Nie, z regulačnej oblasti ČEPS je možné poskytovať iba PpS typu PRV± podľa
bodu 14.3.

„Do kdy musí být předloženy certifikáty dle 16.3.1.?“

Podľa Rámcovej zmluvy o poskytovaní PpS a dodávke RE bod 2.4.2:
2.4.2 „v prípade poskytovania PpS zo zahraničia vrátane poskytovania PpS zo
zahraničia pre Prevádzkovateľa VB sa vyžaduje písomné potvrdenie
zahraničného prevádzkovateľa PS o schopnosti zariadenia pripojeného do
jeho ES poskytovať PpS (Príloha č. 14 tejto Zmluvy), Certifikát sa v prípade
poskytovania PRV nevyžaduje.“
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