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Pravidlá denných výberových konaní  
na obstaranie podporných služieb  

pre obdobie od 1.1.2011 do 31.1.2011 
(ďalej len „Pravidlá“) 

1. Denné výberové konanie 

1.1. Je výberové konanie (ďalej len „Denný nákup“) vyhlásené v súlade 
s Prevádzkovým poriadkom SEPS, a.s. na jeden kalendárny deň. Predmetom 
denného nákupu je hodinová dodávka požadovanej podpornej služby (ďalej len 
„PpS“) v stanovených hodinách v rámci jedného dňa stanoveného výberového 
konania. 

 

2. Vyhlásenie denného výberového konania 

2.1. Denným nákupom sa zabezpečuje obstaranie PpS nad rámec PpS obstaraných,  
v predchádzajúcich výberových konaniach na príslušný deň, resp. doplnenie 
prípadných výpadkov PpS z týchto predchádzajúcich výberových konaní, ako aj 
pre prípad úpravy rozpisov PpS z dôvodu vplyvu obnoviteľných zdrojov elektriny 
na ES SR. 

2.2. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len „SEPS“) vyhlasuje 
obstarania PpS Denným nákupom prostredníctvom informačného systému 
Damas Energy (ďalej len „IS PPS“) na deň D do 8,30 hod. deň D-1. V prípade 
nepracovných dní sa denný nákup organizuje v poslednom pracovnom dni pred 
nepracovnými dňami na všetky nasledujúce nepracovné dni a prvý pracovný deň 
po nepracovných dňoch. 

 

3. Účasť vo výberovom konaní 

3.1. Jednotlivých Denných nákupov sa môžu zúčastniť subjekty, ktoré uzavrú 
s prevádzkovateľom prenosovej sústavy (ďalej len „PPS“) Rámcovú zmluvu 
o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny (ďalej len 
„Zmluva“), platnú a účinnú pre obdobie, na ktoré je vyhlásený Denný nákup 
a spĺňajú technické podmienky na poskytovanie PpS. Táto Zmluva musí byť 
platná a účinná  najneskôr 5 dní pred podaním ponuky do príslušného Denného 
nákupu. 

3.2. Podmienkou možnosti podania ponuky do Denného nákupu na konkrétnu 
kategóriu PpS je dodržanie zmluvných hodnôt výkonu na obdobie a typ PpS, na 
ktoré je Denný nákup vyhlásený. Ak subjekt zníži do vyhlásenia Denného nákupu 
zmluvnú hodnotu disponibility danej PpS z existujúceho platného kontraktu na 
obdobie, na ktoré je vyhlásený Denný nákup, bude mu umožnené zúčastniť sa 
tohto Denného nákupu na daný typ PpS v druhom kole. Druhé kolo Denného 
nákupu je organizované len v prípade, že v prvom kole nie je naplnený 
požadovaný objem príslušnej PpS. 
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4. Požiadavky – dopyt výberového konania 

4.1. SEPS v prípade potreby zverejní v IS PPS požiadavky na PpS - dopyt na príslušný 
Denný nákup, kde budú zohľadnené výsledky predchádzajúcich výberových 
konaní, výpadky PpS na príslušné obdobie, prípadne korekcie 
(navýšenie/zníženie) požiadaviek podľa aktuálneho stavu ES SR. 

4.2. SEPS si vyhradzuje právo na úpravu objemu denného dopytu kedykoľvek od 
zverejnenia tohto dopytu až po ukončenie daného Denného nákupu formou 
zmeny dopytu na objem PpS v IS PPS. 

 

5. Ponuka do výberového konania 

5.1. Poskytovateľ podporných služieb, ktorý má uzavretú Zmluvu, má v prípade 
záujmu poskytovať PpS, alebo v prípade záujmu navýšiť už zmluvne potvrdené 
hodnoty PpS pre dané obdobie, na ktoré je vyhlásený Denný nákup, právo 
zaslať ponuku do daného Denného nákupu.  

5.2. Ponuka sa zasiela do IS PPS v súlade s pravidlami IS PPS. V prípade 
nefunkčnosti IS PPS sa ponuka zasiela e-mailom na adresu 
denna_priprava@sepsas.sk, prípadne faxom na číslo 041/5626953 vo formáte 
podľa Prílohy č. 1 zohľadňujúc obdobie, na ktoré je vyhlásený Denný nákup 
najneskôr do 11:00 D-1 na deň D – deň denného nákupu. 

5.3. Ponuka musí spĺňať všetky náležitosti týchto Pravidiel a musí byť v IS PPS 
podpísaná elektronickým podpisom. V prípade nefunkčnosti IS PPS, musí byť 
ponuka podpísaná štatutárnym zástupcom, príp. oprávnenou osobou uvedenou 
v prílohe Zmluvy. 

5.4. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do 
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, pričom do úvahy sa berie ako záväzná 
posledná platná ponuka zaslaná do uzávierky predkladania ponúk. 

5.5. Ak má subjekt podanú ponuku do príslušného Denného nákupu a zároveň na 
daný deň, na ktorý je vyhlásené príslušné výberové konanie má podané zníženie 
disponibility na typ PpS, na ktorý má podanú ponuku, jeho ponuka na tento typ 
PpS bude zaradené až do druhého kola Denného nákupu. Druhé kolo Denného 
nákupu je organizované len v prípade, že v prvom kole nie je naplnený 
požadovaný objem príslušnej PpS. 

 

6. Vyhodnotenie výberového konania 

6.1. SEPS si vyhradzuje právo prijať iba časť ponuky, neprijať žiadnu ponuku, alebo 
výberové konanie zrušiť, a to i pre jednotlivé kategórie PpS. 

6.2. SEPS si tiež vyhradzuje právo výberu akejkoľvek časti ktorejkoľvek ponuky v 
jednotlivých kategóriách PpS, nezávisle na sebe, ako aj všetky ponuky, alebo ich 
časti v rovnakom časovom pásme súčasne a predložená ponuka nesmie túto 
možnosť žiadnym spôsobom obmedzovať.  

6.3. SEPS si vyhradzuje právo neprijať cenové ponuky presahujúce maximálne ceny 
podľa platného rozhodnutia ÚRSO.  

6.4. Predkladatelia ponúk nemajú v žiadnom prípade právo na náhradu nákladov 
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alebo iných výdajov, ktoré im vznikli v súvislosti s vypracovaním ponuky, 
predložením ponuky alebo účasťou vo výberovom konaní. Predložená ponuka 
musí zostať v platnosti po dobu 24 hodín od doby určenej pre zaslanie ponuky. 
Účasť v Dennom nákupe nezakladá nárok ponúkajúceho na úhradu akýchkoľvek 
nákladov/výdavkov vyplývajúcich z účasti v Dennom nákupe. 

6.5. Vyhodnotenie Denného nákupu bude prebiehať v zmysle Prevádzkového 
poriadku a Rámcovej zmluvy a po jeho vyhodnotení budú výsledky Denného 
nákupu zverejnené do 11,30 hod. D-1 v IS PPS a zároveň budú úspešným 
uchádzačom vytvorené v IS PPS Kontrakty na poskytovanie PpS v zmysle 
Rámcovej zmluvy. 

 

Kritéria vyhodnotenia mesačného výberového konania na PpS sú: 

1. Cena za disponibilitu PpS 

2. Čas podania ponuky 

 

7. Všeobecné podmienky pre poskytovanie PpS pre SEPS, a.s. 

7.1. Platná a účinná Rámcová zmluva minimálne na obdobie, na ktoré je vypísané 
príslušné výberové konanie. Návrh tejto Rámcovej zmluvy je zverejnený na 
internetovej stránke spoločnosti www.sepsas.sk. 

7.2. Certifikáty zariadení, na ktorých sa budú PpS ponúkať musia byť uložené na SED 
Žilina. V prípade uzatvorenia Rámcovej zmluvy o poskytovaní PpS na dobu 
presahujúcu platnosť aktuálneho certifikátu, záväzok obnovenia certifikácie 
v zmysle Technických podmienok SEPS, a.s. Poskytovateľ je povinný sledovať 
platnosť certifikátu a v prípade ukončenia platnosti v dostatočnom časovom 
predstihu zabezpečiť obnovenie certifikátu a jeho doručenie do sídla SED v 
Žiline. 

V prípade zdrojov pripojených do ES SR - pripojenie vlastného zdroja 
poskytujúceho PpS do riadiaceho systému Slovenského elektroenergetického 
dispečingu SEPS a úspešné odskúšanie riadenia zdroja z tohoto riadiaceho 
systému.  

7.3. V prípade poskytovateľov zo zahraničia, dohoda o postupe pri aktivácii PpS 
odsúhlasená príslušným prevádzkovateľom, v prípade nevyhnutnosti tranzitu 
regulačnej elektriny, dohoda s TSO, cez ktorých bude tranzit uskutočnený 
a doklad o rezervácii kapacity na cezhraničnom profile. 

 

V Žiline, 6.12.2010 

 

Vypracoval: Ing. Peter Koudela 
  Vedúci odboru prípravy PpS 

 

Schválili: Ing. Vladimír Jendryščík    
  výkonný riaditeľ sekcie obchodu 
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Príloha č. 1 

Ponuka na poskytovanie PpS na Denný nákup .....................2011 

 

Poskytovateľ: ................................................. 

Druh PpS: ...................................................... 

Cena za disponibilitu: ..........................€/MW.h 

 

hod 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Objem 

PpS 

(MW) 

                        

 

 

 

Dňa:                       Meno a podpis oprávnenej osoby: ......................................  


