
  
 

Formulár sprievodného listu podania ponuky – Krycí list 
 
 
Pre:  
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
Ing. Ivan Lovíšek 
výkonný riaditeľ sekcie O a RK  
Mlynské nivy č. 59/A 
824 84 Bratislava 
Slovenská republika 
 
Vec:  Obstaranie podporných služieb pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy – 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. na obdobie od 
01.01.2012 do 31.12.2012.  
 

 
 

Po preštudovaní Súťažných podkladov, my dole podpísaní, ponúkame poskytovanie podporných 
služieb (PpS) v rozsahu ponuky uvedenej v priloženej tabuľke podľa Prílohy č. 2, pri dodržiavaní 
parametrov stanovených týmito Súťažnými podkladmi za jednotkové ceny, ktoré budú určené v 
súlade s podmienkami uvedených v Súťažných podkladov (bod 15.2 a 15.3 ), pričom prametre 
potrebné na ich určenie sú súčasťou ponuky v priloženej tabuľke. Tabuľka je parafovaná 
oprávneným zástupcom našej spoločnosti. Všetky údaje v našej ponuke sú pravdivé a úplné. 

Bez výhrad súhlasíme s podmienkami interného obstarávania určenými obstarávateľom, 
v Súťažných podkladoch a ostatných dokumentoch poskytnutých obstarávateľom v lehote na 
predkladanie ponúk. Sme pripravení, ak bude naša ponuka celá, alebo z časti prijatá, poskytovať 
PpS vo vybranom rozsahu a za podmienok odpovedajúcim požiadavkám Súťažných podkladov. 

Súhlasíme, že budeme touto ponuku viazaní po celú dobu viazanosti ponuky odo dňa uzávierky 
prijímania ponúk. 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 prijatá, akceptovanú 
hodnotu považujeme za zmluvnú hodnotu v zmysle Rámcovej zmluvy o poskytovaní podporných 
služieb a dodávke regulačnej elektriny. 

Akceptujeme skutočnosť, že nie ste viazaní povinnosťou prijať akúkoľvek z obdržaných ponúk 
a že máte právo výberové konanie  na predmet zákazky v zmysle bodu 2.1 Súťažných podkladov 
v celom rozsahu zrušiť, bez toho, aby Vám vznikli akékoľvek finančné, alebo iné záväzky voči 
nám. 

 

 

 

V .................. Dňa ...............2011 
 
Náležite autorizovaný k podpisu ponuky za spoločnosť: 
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Súťažné podklady: 
Obstaranie podporných služieb na rok 2012
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