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POKYNY PRE UCHÁDZAČOV 

Časť I. 

Všeobecné informácie 
1. IDENTIFIKÁCIA OBSTARÁVATEĽA 

1.1. Názov organizácie:  
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len „SEPS, a.s.“) 

1.2. Adresa organizácie:  
Mlynské nivy 59/A, 824 84 Bratislava 26 
Internetová adresa organizácie (URL): http://www.sepsas.sk/ 

1.3. Kontaktná e-mailová adresa:   

VK_PpS_2013@sepsas.sk 
 

2. PREDMET ZÁKAZKY 
2.1. Názov predmetu zákazky:  

2.1.1. Obstaranie podporných služieb (ďalej len „PpS“) na rok 2013 (ďalej aj „výberové 
konanie“, alebo „VK“) 

2.2. Číselný kód zo Spoločného slovníka obstarávania pre hlavný predmet zákazky– služby: 
 Kód CPV: 71314200 - 4 - riadenie energetiky 

 Kód CPV: 71314100 - 3 - služby súvisiace s elektrinou 

2.3. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických 
špecifikácií, je uvedené v návrhu Rámcovej zmluvy o poskytovaní podporných služieb 
a dodávke regulačnej elektriny na rok 2013 (ďalej len „Zmluva“). Zmluva tvorí prílohu 
č. 1 k týmto Súťažným podkladom (ďalej len „SP“).  

 
3. ROZDELENIE PREDMETU ZÁKAZKY 

Uchádzač predloží ponuku na predmet zákazky v členení podľa bodu 21. a 23. 

 

4. VARIANTNÉ RIEŠENIE 
4.1. V prípade, ak je Poskytovateľ schopný poskytnúť PpS podľa bodov 14.1.2 až 14.1.8 

týchto SP, má právo predložiť ponuku na poskytovanie PpS (ďalej len „ponuka“) vo 
výberovom konaní podľa bodu 2.1. na tieto PpS nasledovne: 

4.1.1. môže rozdeliť ponuku pre PpS podľa bodov 14.1.2 až 14.1.8 týchto SP maximálne 
však na dve čiastkové ponuky,   

4.1.2. minimálny výkon každej čiastkovej ponuky pre daný druh PpS musí byť v zmysle 
bodov 14.1.2 až 14.1.8, 

4.1.3. cena pre každú čiastkovú ponuku môže byť rozdielna, avšak v súlade  
s čl. VIII Zmluvy. 

4.1.4. V prípade rozdelenia ponuky na dve čiastkové ponuky, predloží Uchádzač jednu 
ponuku (jednu obálku s obsahom podľa bodu 22.1) s predložením dvoch príloh  
č. 2. 

http://www.sepsas.sk/�
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5. PÔVOD PREDMETU ZÁKAZKY 

Neuvádza sa. 
 

6. MIESTO A TERMÍN DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 
6.1. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. - Prenosová  sústava SR 

6.2. Predpokladaná lehota dodania predmetu zákazky: 

            V rámci Zmluvy na obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013. 

 
7. ZÁKAZKA 

7.1 Zmluva na poskytnutie služby - Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb 
a dodávke regulačnej elektriny na rok 2013. 

 
8. LEHOTA VIAZANOSTI PONUKY 

Uchádzač je svojou ponukou pre predmet zákazky podľa bodu 2.1. viazaný od uplynutia 
lehoty na predkladanie ponúk až do uplynutia lehoty viazanosti ponúk stanovenej 
Obstarávateľom do 31.12.2012. 

Časť II. 

Dorozumievanie a vysvetľovanie 
9. DOROZUMIEVANIE MEDZI OBSTARÁVATEĽOM A UCHÁDZAČMI 

Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi 
Obstarávateľom a Uchádzačmi sa okrem komunikácie podľa bodu 24 týchto SP 
uskutočňuje elektronickou komunikáciou na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1.3 SP. 

 
10. VYSVETĽOVANIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 

V prípade potreby objasnenia podmienok účasti Uchádzačov, uvedených v týchto SP, 
môže ktorýkoľvek z Uchádzačov požiadať o ich vysvetlenie a to – elektronickou 
komunikáciou na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1.3 SP. Za včas doručenú požiadavku 
Uchádzača o vysvetlenie podľa tohto bodu sa bude považovať požiadavka o vysvetlenie 
doručená najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty predkladania ponúk podľa bodu 23.2. 

 

11. OBHLIADKA MIESTA DODANIA PREDMETU ZÁKAZKY 
 Nie je potrebná. 
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Časť III. 

Príprava ponuky 
12. VYHOTOVENIE PONUKY 

12.1. Uchádzač predloží ponuku písomne a súčasne aj elektronicky, pričom: 

12.1.1. kompletná ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to, 
nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským 
výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu 
čitateľný,  

12.1.2. kompletná ponuka, vrátane zmlúv a cenovej ponuky musí byť predložená aj 
v elektronickej forme a to na CD nosiči, 

12.1.3. Zmluva a v prípade, že má Uchádzač subdodávateľa, tak aj návrhTrojstrannej 
dohody o podmienkach poskytovania PpS vo vzťahu k informačnému systému 
Prevádzkovateľa PS, musí byť predložený elektronicky vo formáte .pdf, aj vo 
formáte .doc (podľa formátu zverejnených dokumentov),  

12.1.4. cenová ponuka musí byť predložená elektronicky vo formáte .xls, 

12.2. 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. 

12.3. V prípade rozdielov zistených v jednotlivých formách predložených Ponúk je 
rozhodujúcou vždy písomná forma originálu predloženej ponuky.  

 
13. JAZYK PONUKY 

13.1. Ponuka a ďalšie doklady v internom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom 
jazyku. V prípade Uchádzača so sídlom v Českej republike, môžu byť doklady 
predložené v českom jazyku. 

13.2. Ak ponuku predkladá Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky (okrem 
Českej republiky), musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok 
účasti v internom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť úradný preklad 
takýchto dokladov do slovenského jazyka. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, tak 
rozhodujúci je preklad v slovenskom jazyku.  

 

14. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY   
Prevádzkovateľ PS zabezpečuje týmto výberovým konaním časť objemov PpS, ktoré boli 
zverejnené v súlade s § 11, odsek 3 Nariadenia vlády SR č. 317/2007 Z.z., ktorým sa 
ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení neskoších predpisov.   

14.1. Predmetom tohto výberového konania je nepretržitá pásmová dodávka PpS pre 
potreby SEPS, a.s. v členení na energetické týždne (obdobie energetického týždňa je 
od soboty 00:00 do nasledujúceho piatku 24:00). Výberové konanie sa vypisuje 
postupne v jednotlivých termínoch podľa bodu 23 na nasledovné PpS: 
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14.1.1. Primárna regulácia činného výkonu (ďalej len „PRV“)  

 - minimálna výška ponuky je ±1 MW,  

14.1.2. Sekundárna regulácia činného výkonu (ďalej len „SRV“)  
 - minimálna výška čiastkovej ponuky je ±2 MW, 

14.1.3. Terciárna regulácia činného výkonu 3 minútová záporná (ďalej len 
„TRV3MIN-“)   

 - minimálna výška čiastkovej ponuky je 10 MW, 

14.1.4. Terciárna regulácia činného výkonu 10 minútová záporná (ďalej len 
„TRV10MIN-„) 

 - minimálna výška čiastkovej ponuky je 5 MW, 

14.1.5. Terciárna regulácia činného výkonu 30 minútová kladná (ďalej len 
„TRV30MIN+“)  

 - minimálna výška čiastkovej ponuky je 5 MW, 

14.1.6. Terciárna regulácia činného výkonu 30 minútová záporná (ďalej len 
„TRV30MIN-“)   

 - minimálna výška čiastkovej ponuky je 5 MW. 

14.1.7. Zníženie odberu (ďalej len „ZNO“) 

 - minimálna výška čiastkovej ponuky je 5 MW, 

14.1.8. Zvýšenie odberu (ďalej len „ZVO“) 
 - minimálna výška čiastkovej ponuky je 5 MW, 
14.1.9. Tieto kategórie PpS sú podrobne charakterizované a definované v  

Technických podmienkach prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania 
prenosovej sústavy (ďalej len „Technické podmienky“), ktoré sú zverejnené 
na webovom sídle SEPS, a.s. www.sepsas.sk a v Prevádzkovom poriadku 
SEPS, a.s. v kapitole 5.  
Vyhodnotenie PpS, platobné a fakturačné podmienky sú definované v 
Zmluve, ktorá je zverejnená na webovom sídle SEPS, a.s. www.sepsas.sk. 

14.2. Uchádzač musí ponuku na ktorúkoľvek PpS predložiť zaokrúhlenú na celé MW. 
14.3. Pri súčasnom poskytovaní dvoch a viac typov PpS (PRV, SRV, TRV3MIN+, 

TRV3MIN-, TRV10MIN+, TRV10MIN-, TRV30MIN+, TRV30MIN-, ZNO, ZVO), môže 
úspešný Uchádzač poskytovať na jednom zariadení poskytujúcom PpS maximálne 
v regulačnom rozsahu 65 MW. V prípade, ak tieto podmienky nebudú zohľadnené 
v rozpise dennej prípravy prevádzky, SEPS, a.s. má právo odmietnuť dennú prípravu 
prevádzky ako celok. Pokiaľ táto denná príprava prevádzky nebude korektne zaslaná 
do termínu stanovenom na ukončenie podávania prípravy prevádzky podľa čl. IV, ods. 
8 Zmluvy, má SEPS, a.s. právo postupovať v zmysle čl. XIII Zmluvy a zmluvná 
hodnota disponibility vo všetkých PpS je rovná 0. 

14.4. V prípade záujmu Uchádzača poskytovať PpS zo zahraničia, je toto možné len 
v prípade poskytovania PpS PRV z regulačnej oblasti ČEPS po doložení písomného 
potvrdenia zo strany ČEPS podľa bodu 16.3.3.  

 
 
 



 

 SÚŤAŽNÉ PODKLADY 
 Interné obstarávanie 
 súťažný postup 

  

Súťažné podklady 
Obstaranie podporných služieb na rok 2013                                                                                 str.: 7/18 
. 

 

15. OBCHODNÉ PODMIENKY, MENA A CENY UVÁDZANÉ V PONUKE 
15.1. Obchodné podmienky, vrátane spôsobu vyhodnotenia PpS, platenia a fakturačných 

podmienok, sú definované v Zmluve, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 týchto SP. 

15.2. Pre ponukové ceny platí, že nesmú presiahnuť maximálne ceny za PpS pokiaľ sú 
určené platným Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len 
„ÚRSO“) na rok 2013 pre Prevádzkovateľa PS.  

15.3. Uchádzačom navrhovaná ponuková cena za 1 MW a hodinu v rámci výberového 
konania na predmet zákazky bude vyjadrená v eurách na celé eurocenty a musí 
zodpovedať platnému cenovému rozhodnutiu ÚRSO pre PpS.  

15.4. Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou 
sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

15.5. V prípade, že Uchádzač bude poskytovať časť služieb formou Subdodávky (podľa 
čl. III, ods. 6 Zmluvy), musí byť prílohou Zmluvy v rámci ponuky aj návrh Trojstrannej 
dohody o podmienkach poskytovania PpS vo vzťahu k informačnému systému 
Prevádzkovateľa PS podpísaný Uchádzačom a subdodávateľom.   

 
16. PODMIENKY ÚČASTI V INTERNOM OBSTARÁVANÍ  

16.1. PODMIENKY ÚČASTI V INTERNOM OBSTARÁVANÍ TÝKAJÚCE SA OSOBNÉHO POSTAVENIA  
UCHÁDZAČA 

16.1.1. Uchádzač musí spĺňať nasledovné  podmienky osobného postavenia: 
16.1.1.1. nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, 

v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie 
konkurzu pre nedostatok majetku,  

16.1.1.2. je oprávnený podnikať v energetike. 

 

16.1.2. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodov 16.1.1.1 až 
16.1.1.2 nasledovnými dokladmi: 

16.1.2.1. bod 16.1.1.1 potvrdením príslušného súdu, nie starším ako 3 mesiace 
ku dňu predkladania ponúk podľa bodu 23.2, 

16.1.2.2. bod 16.1.1.2 dokladom o oprávnení podnikať (výpis z obchodného 
registra) a platným povolením na podnikanie v elektroenergetike. 

 
16.1.3. Ak Uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, môže doklady uvedené 

v bode 16.1.2 nahradiť úradne osvedčeným čestným vyhlásením podľa 
predpisov platných v krajine jeho sídla. 

16.1.4. Ak má Uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a 
právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho 
nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, 
inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov 
platných v krajine pôvodu alebo v krajine sídla Uchádzača. 

16.1.5. Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeným Úradom pre verejné 
obstarávanie môže doklady, požadované v bodoch 16.1.2, nahradiť 
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predložením úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní do 
zoznamu podnikateľov podľa § 128 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní. 

16.2. PODMIENKY ÚČASTI V INTERNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA FINANČNÉHO A 
EKONOMICKÉHO POSTAVENIA  
Neuvádza sa.   

 

16.3. PODMIENKY ÚČASTI V INTERNOM OBSTARÁVANÍ, TÝKAJÚCE SA TECHNICKEJ SPÔSOBILOSTI  
16.3.1. predloženie zoznamu platných  certifikátov zariadení, na ktorých sa budú PpS 

ponúkať, ktoré sú uložené na dispečingu SEPS, a.s., 

16.3.2. čestné prehlásenie, že má ku dňu predloženia ponuky so spoločnosťou 
OKTE, a.s. (ako Zúčtovateľom odchýlok) uzatvorenú Zmluvu o vyhodnotení a 
zúčtovaní odchýlky a regulačnej elektriny, alebo čestné prehlásenie, že ju 
uzavrie s platnosťou a účinnosťou k 01.01.2013 (min. na obdobie do 
31.12.2013), alebo čestné prehlásenie Uchádzača, že uzavrie Zmluvu 
o prevzatej zodpovednosti za odchýlku s platnosťou a účinnosťou k 01.01.2013 
(min. na obdobie do 31.12.2013)  a súčasne aj čestné prehlásenie subjektu 
preberajúceho zodpovednosť za odchýlku Uchádzača, že preberie 
zodpovednosť za odchýlku za Uchádzača min. na obdobie od 01.01.2013 do 
31.12.2013,  

16.3.3. v prípade Uchádzača, ktorý poskytuje PpS zo zariadení pripojených mimo ES 
SR, je nutný písomný súhlas príslušného prevádzkovateľa PS s poskytovaním 
PpS. 

17. ZÁBEZPEKA PONÚK 
17.1. Uchádzač je povinný zabezpečiť predloženú ponuku zložením finančných prostriedkov 

na účet Obstarávateľa. Zabezpečenie ponuky nemá žiadny vplyv ani súvis so 
zabezpečením, ktoré je Uchádzač povinný poskytnúť v zmysle Zmluvy. 

17.2. Výška finančného zabezpečenia ponúk: 

17.2.1.   5% z finančného objemu ponúkaných PpS v jednotlivých kolách tohto VK podľa 
23.2. 

17.2.2.   výška finančného zabezpečenia kumulatívne na všetky ponuky je maximálne 
500.000,- EUR. 

17.2.3.   Obstarávateľ spolu so zaslaním vyhodnotenia ponuky po každom kole VK 
zašle Uchádzačovi oznámenie o výške zabezpečenia ponuky, ktorú použil na 
zabezpečenie ponuky v príslušnom kole VK s uvedením rozdielu, ktorý môže 
Uchádzač použiť na zabezpečenie ponuky v ďalšom kole VK, resp. Uchádzač 
môže požiadať o vrátenie finančného zabezpečenia, ak sa nezúčastní VK 
v ďalšom kole. Uchádzač postupuje podľa bodu 17.6. SP. 

17.3. Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet Obstarávateľa: 

17.3.1. Finančné prostriedky vo výške podľa bodu 17.2 musia byť zložené na účet 
Obstarávateľa č. 2620191900/1100 vedený v Tatra banke a.s. najneskôr v deň 
uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 23.2. Do správy pre 
prijímateľa je potrebné uviesť text „PpS 2013“.   

17.3.2. V prípade Uchádzača so sídlom mimo územia SR musia byť finančné 
prostriedky zložené na účet Obstarávateľa v tvare IBAN: SK30 1100 0000 
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0026 2019 1900, SWIFT: TATRSKBX, najneskôr v deň uplynutia lehoty na 
predkladanie ponúk podľa bodu 23.2. Do správy pre prijímateľa je potrebné 
uviesť text „PpS 2013“.   

17.4. Ak nebudú finančné prostriedky zložené na účte Obstarávateľa podľa bodu 17.3., 
bude Uchádzač z obstarávania vylúčený. 

17.5. Doba platnosti finančného zabezpečenia ponuky je do uplynutia lehoty viazanosti 
ponúk podľa bodu 8. 

17.6. Podmienky vrátenia finančných prostriedkov, ktoré slúžili na zabezpečenie ponúk pred 
uplynutím lehoty viazanosti ponúk: 

17.6.1.   V prípade, ak ponuka Uchádzača nebude úspešná, alebo bude zrušené 
výberové konanie, alebo nebudú prijaté žiadne ponuky, Obstarávateľ vráti 
Uchádzačovi zložené finančné prostriedky do 15 dní odo dňa doručenia 
písomnej žiadosti Uchádzača o ich vrátenie. 

17.6.2.   V prípade, že výška finančných prostriedkov, zložených na zabezpečenie 
ponúk prevyšuje výšku zabezpečenia vypočítanú podľa prijatej ponuky, 
Uchádzač, ktorý má záujem zúčastniť sa ďalšieho kola VK, môže požiadať, 
aby tento rozdiel bol použitý na zabezpečenie ponuky v ďalšom kole VK.  

17.6.3.   V prípade, že výška finančných prostriedkov, zložených na zabezpečenie 
ponúk prevyšuje výšku zabezpečenia, vypočítanú podľa prijatej ponuky a 
Uchádzač, nemá záujem zúčastniť sa ďalšieho kola VK, môže písomne 
požiadať o  vrátenie vzniknutého rozdielu. Obstarávateľ vráti Uchádzačovi 
rozdiel do 15 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti Uchádzača o jeho 
vrátenie. V žiadosti Uchádzač uvedie číslo účtu, na ktorý majú byť finančné 
prostriedky poukázané. 

17.6.4. Finančné prostriedky zložené na zabezpečenie ponúk nie je možné použiť na 
finančnú zábezpeku vyplývajúcu zo Zmluvy.  

17.7. Podmienky vrátenia finančných prostriedkov, ktoré slúžili na zabezpečenie ponúk po 
uzavretí Zmluvy:  

17.7.1. Finančné prostriedky, ktoré slúžili na zabezpečenie ponúk budú Uchádzačovi 
vrátené najneskôr do 7 dní po uplynutí lehoty viazanosti ponúk. 

17.8. Finančné prostriedky, ktoré slúžili na zabezpečenie ponúk prepadnú v prospech 
Obstarávateľa v prípade, ak Uchádzač odstúpi od svojich ponúk  po uplynutí lehoty na 
predloženie ponúk, počas plynutia lehoty viazanosti ponúk do dňa jej uplynutia. 

 

18.  OBSAH PONÚK 
18.1. Prvá ponuka predložená Uchádzačom musí obsahovať tieto doklady: 

18.1.1. krycí list ponuky – príloha č. 3 týchto SP, ktorý obsahuje aj čestné vyhlásenia  

18.1.2. vyhlásenie Uchádzača (súčasť prílohy č. 3), že bez výhrad súhlasí 
s podmienkami interného obstarávania určenými Obstarávateľom, v súťažných 
podkladoch a ostatných dokumentoch poskytnutých Obstarávateľom v lehote 
na predkladanie ponúk; citované vyhlásenie musí byť podpísané Uchádzačom 
alebo osobou oprávnenou konať za Uchádzača, v prípade skupiny 
dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo 
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, 
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18.1.3. vyhlásenie Uchádzača (súčasť prílohy č. 3) o pravdivosti a úplnosti údajov 
uvedených v ponuke. Citované vyhlásenie musí byť podpísané Uchádzačom 
alebo osobou oprávnenou konať za Uchádzača, v prípade skupiny 
dodávateľov musí byť podpísané každým členom skupiny alebo 
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, 

18.1.4. vyhlásenie Uchádzača (súčasť prílohy č. 3), že sa oboznámil s dokumentmi 
Obstarávateľa podľa bodu 33 týchto SP, 

18.1.5. doklad o zložení finančných prostriedkov, resp. žiadosť o použitie 
finančných prostriedkov slúžiacich na zabezpečenie ponuky 
z predchádzajúceho kola, 

18.1.6. potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom, ktorých Uchádzač 
preukazuje splnenie podmienok účasti v internom obstarávaní požadované 
podľa bodu 16 týchto SP, vrátane zoznamu takto predložených potvrdení, 
dokladov a dokumentov. Uvedený zoznam musí byť podpísaný Uchádzačom 
alebo osobou oprávnenou konať za Uchádzača, v prípade skupiny 
dodávateľov musí byť podpísaný každým členom skupiny alebo 
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za člena skupiny, 

18.1.7. v prípade skupiny dodávateľov čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, 
podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať 
v danej veci za každého člena skupiny, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia 
ich ponuky Obstarávateľom vytvoria všetci členovia skupiny dodávateľov 
požadovanú právnu formu podľa bodu 20.1 SP, 

18.1.8. v prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov 
skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene 
všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo 
osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny, 

18.1.9. štatutárnym orgánom Uchádzača alebo osobou splnomocnenou na základe 
plnej moci podpísané 4 rovnopisy (originály) Zmluvy, vrátane príloh,  
V uvedenej Zmluve, vrátane príloh doplní všetky požadované údaje. V prípade, 
že uvedená Zmluva bude podpísaná osobou splnomocnenou, musí byť 
prílohou tejto Zmluvy aj úradne osvedčené splnomocnenie k takémuto úkonu. 

18.1.10. v prípade Subdodávky, Uchádzačom a subdodávateľom podpísanú  
Trojstrannú dohodu o podmienkach poskytovania PpS vo vzťahu 
k informačnému systému Prevádzkovateľa PS v prípade splnenia podmienky 
podľa bodu 15.5 týchto SP. Uchádzač je povinný akceptovať túto Dohodu 
v plnom rozsahu, v ktorej vrátane príloh doplní všetky požadované údaje. 
V prípade, že uvedená Dohoda bude podpísaná osobou splnomocnenou, musí 
byť prílohou tejto Dohody aj úradne osvedčené splnomocnenie k takémuto 
úkonu. 

18.1.11. V prípade účasti aj v ďalšom kole podľa bodu 21.7, čestné prehlásenie, že 
doklady Uchádzača sú stále aktuálne a platné a Obstarávateľ ich smie použiť 
aj pre ďalšie kolo obstarania PpS, do ktorého bude Uchádzač predkladať 
ponuku a samostatne aj doklad o zložení finančnej zábezpeky na aktuálnu 
ponuku. 

18.2. Ak súčasťou ponuky nebude vyhlásenie Uchádzača podľa bodu 18.1.2 a 18.1.3, 
ďalšie potvrdenia, doklady a dokumenty podľa bodu 18.1.4 a podľa bodov 18.1.5 až  
18.1.11, môže byť ponuka Uchádzača z procesu vyhodnocovania vylúčená. 
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19. NÁKLADY NA PONUKU  
19.1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša Uchádzač 

bez finančného nároku voči Obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok interného 
obstarávania. 

19.2. Ponuky doručené na adresu Obstarávateľa uvedenú v bode 23.1 a predložené 
v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 23.2, sa počas plynutia lehoty viazanosti 
ani po jej uplynutí Uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie 
Obstarávateľom vyhláseného interného obstarávania. 

Časť IV. 

Predkladanie ponúk 
20.  UCHÁDZAČ OPRÁVNENÝ PREDLOŽIŤ PONUKU 

20.1. Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči 
Obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb 
vystupujúcich voči Obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina dodávateľov vytvorená 
na dodanie predmetu zákazky, ktorej ponuka bude prijatá Obstarávateľom, musí pred 
uzatvorením Zmluvy vytvoriť právnu formu v zmysle § 293 podľa Obchodného 
zákonníka. 

20.2. Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo 
politické hnutie, sa interného obstarávania nesmie zúčastniť. 

20.3. Ak ponuku predloží právnická osoba uvedená v bode 20.2, nebude možné takúto 
ponuku zaradiť do vyhodnotenia, nebude braná do úvahy a bude vylúčená z interného 
obstarávania. 

 

21.  PREDLOŽENIE PONUKY 
21.1. Uchádzač môže predložiť ponuku v jednom alebo viacerých kolách. 

21.2. Uchádzač môže predložiť ponuky buď samostatne sám za seba alebo vo forme 
skupiny dodávateľov. Uchádzač (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorý 
predkladá ponuku samostatne, nemôže predkladať ponuku ako člen skupiny 
dodávateľov alebo byť  subdodávateľom v inej ponuke. Fyzická osoba alebo právnická 
osoba môže predložiť ponuku len v rámci jednej skupiny dodávateľov. V prípade, ak 
člen skupiny dodávateľov, ktorá predložila ponuku bude členom aj druhej skupiny 
dodávateľov, ktorá predložila ponuku, alebo ak predloží ponuku aj samostatne, budú 
všetky takéto ponuky z interného obstarávania  vylúčené. 

21.3. V prípade, ak fyzická osoba alebo právnická osoba bude subdodávateľom vo 
viacerých ponukách a zároveň podá ponuku samostatne alebo ako člen skupiny, budú 
tieto ponuky vylúčené z interného obstarávania. 

21.4. Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 22 osobne alebo 
prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 23.1 a v lehote na 
predkladanie ponúk podľa bodu 23.2. V prípade, ak Uchádzač predloží ponuku 
prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci termín doručenia ponuky 
Obstarávateľovi. 

21.5. Pri osobnom doručení ponuky Uchádzačom, podateľňa Obstarávateľa vydá 
Uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia 
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ponuky. Ponuka musí byť tak zabezpečená, aby pri bežnej manipulácii s ponukou 
nedošlo k porušeniu prípadne použitých pečatí. 

21.6. Uchádzač vo svojej prvej ponuke musí predložiť všetky doklady podľa bodu 18 týchto 
SP. 

21.7. V prípade účasti  Uchádzača aj v ďalšom kole výberového konania na PpS a ak 
Uchádzač splnil všetky  podmienky   v rámci prvej ponuky v zmysle týchto SP a jeho 
ponuka bola zaradená do vyhodnotenia, nemusí  predložiť  všetky doklady podľa bodu 
18 týchto SP. V takomto prípade v súlade s bodom 18 SP je Uchádzač povinný 
predložiť len čestné prehlásenie, že doklady, ktoré predložil v predošlom kole 
obstarania PpS sú stále aktuálne a platné a Obstarávateľ ich smie použiť aj pre ďalšie 
kolo obstarania PpS, do ktorého bude Uchádzač predkladať ponuku, ponuku na 
aktuálny typ PpS a doklad o výške zložených finančných prostriedkov na zábezpeku 
aktuálnej ponuky. 

 

22.  OZNAČENIE OBÁLKY PONUKY 
22.1. Obálka ponuky musí obsahovať: 

22.1.1. samostatne zviazaný a zapečatený originál ponuky, obsahujúci doklady podľa 
bodov 18 a 21 týchto SP    

22.1.2. samostatne jednu kópiu ponuky, obsahujúcu kópie dokladov uvedených 
v bodoch 18.1.1 až 18.1.7, 

22.1.3. ponuku na CD nosiči vo formáte .doc, .xls a .pdf (podľa bodu 12.1.), 

22.1.4. samostatne 4 vyhotovenia – rovnopisy (originály) Zmluvy podľa bodu 18.1.9 
týchto SP, vrátane príloh uvedených v článku XVII Zmluvy. 

22.1.5. v prípade, že Uchádzač bude poskytovať časť služieb formou subdodávky -
samostatne 4 vyhotovenia – rovnopisy Trojstrannej dohody o podmienkach 
poskytovania PpS vo vzťahu k informačnému systému Prevádzkovateľa PS na 
rok 2013 podľa bodu 18.1.10 týchto SP, vrátane príloh  

22.2. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu 
otvoreniu a označená požadovanými údajmi podľa bodu 22.3.  

22.3. Na obálke ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:  

22.3.1. adresa uvedená v bode 23.1, 

22.3.2. adresa Uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta 
podnikania), 

22.3.3. označenie „Súťaž – NEOTVÁRAŤ!“, heslo: „Podporné služby na rok 2013“. 
 

23. MIESTO A LEHOTA NA PREDKLADANIE PONUKY 
23.1. Ponuky Uchádzačov je potrebné doručiť na adresu: 

Názov:   Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.,  
Meno: Ing. Blažena Porubská  
Ulica: Mlynské nivy 
Číslo:  59/A 
PSČ:  824 84 



 

 SÚŤAŽNÉ PODKLADY 
 Interné obstarávanie 
 súťažný postup 

  

Súťažné podklady 
Obstaranie podporných služieb na rok 2013                                                                                 str.: 13/18 
. 

 

Obec (mesto): Bratislava   
Poschodie: Prízemie   
Číslo miestnosti:  Podateľňa 
 
Podateľňa spoločnosti je otvorená:  
Pondelok: 8:30 - 14:00 
Utorok: 8:30 - 14:00   
Streda: 8:30 - 14:00 
Štvrtok: 8:30 - 14:00 
Piatok: 8:30 - 13:00 

23.2. Lehota na predkladanie ponúk na predmet zákazky výberového konania uplynie dňa:   

I. kolo 12.11.2012 o 10:00 pre PRV,  
II. kolo 20.11.2012 o 10:00 pre SRV 
III. kolo 03.12.2012 o 10:00 pre TRV30MIN+, ZNO, TRV10MIN-, 
IV. kolo 13.12.2012 o 10:00 pre TRV3MIN-, TRV30MIN-, ZVO  

23.3. Ponuka Uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej 
v bode 23.2 sa vráti Uchádzačovi neotvorená. 

 

24.  DOPLNENIE, ZMENA A ODVOLANIE PONUKY 
24.1. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do 

uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 23.2. 

24.2. Doplnenie, zmenu alebo späť vzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej 
ponuky na základe písomnej žiadosti Uchádzača, podpísanej Uchádzačom alebo 
osobou oprávnenou konať za Uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej 
prostredníctvom poštovej zásielky na adresu podľa bodu 23.1. Doplnenú, zmenenú 
alebo inak upravenú ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie ponúk podľa 
bodu 23.2 a na adresu podľa bodu 23.1. 

 
 

Časť V. 
Otváranie a vyhodnotenie ponúk 

25. OTVÁRANIE OBÁLOK S PONUKAMI 
25.1. Otváranie ponúk je neverejné a uskutoční sa dňa:  

I. kolo 12.11.2012 o 10:30 pre PRV,  
II. kolo 20.11.2012 o 10:30 pre SRV, 
III. kolo 03.12.2012 o 10:30 pre TRV30MIN+, ZNO, TRV10MIN-, 
IV. kolo 13.12.2012 o 10:30 pre TRV3MIN-, TRV30MIN-, ZVO.  

  
v sídle spoločnosti SEPS, a.s. za prítomnosti členov komisie menovanej generálnym 
riaditeľom SEPS, a.s. Komisia vyhotoví zápis z otvárania obálok, v ktorom uvedie 
obchodné mená, adresy alebo sídla všetkých Uchádzačov, ktorých ponuky boli 
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doručené v lehote na predkladanie ponúk a na adresu uvedenú na doručenie ponúk 
a ich návrhy na plnenie jednotlivých kritérií určených Obstarávateľom na hodnotenie 
ponúk, ktoré sa dajú vyjadriť číslicou. 
  

26.  PRESKÚMANIE PONÚK 
26.1. Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré: 

26.1.1. obsahujú náležitosti uvedené v bode 18 SP,  

26.1.2. zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v týchto SP 
uverejnených na webovom sídle www.sepsas.sk a v ostatných dokumentoch 
poskytnutých počas lehoty na prekladanie ponúk. 

26.2. Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, 
ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v týchto SP 
a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. 

26.3. Ponuka Uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky Obstarávateľa podľa bodov 26.1 
a 26.2, alebo ktorá bude v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením týchto SP, bude 
z ďalšieho procesu vyhodnocovania ponúk vylúčená. Uchádzačovi bude písomne 
oznámené vylúčenie jeho ponuky. 

26.4. Obstarávateľ si vyhradzuje právo vyzvať Uchádzača na doplnenie chýbajúceho 
dokladu preukazujúceho splnenie podmienok účasti v prípade, ak jeho ponuka bude 
vyhodnotená ako úspešná.  
 

27. SPÔSOB VYHODNOTENIA SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI  
27.1. Hodnotenie splnenia podmienok účasti Uchádzačov bude založené na posúdení 

splnenia podmienok účasti v internom obstarávaní uvedených v bode 16 týchto SP.  

27.2. Uchádzač, ktorý je zložený zo skupiny podnikateľov zúčastnených v internom  
obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti podľa bodu 16.1 za každého 
člena skupiny osobitne, a podľa bodu 16.3 za všetkých členov skupiny spoločne. 

27.3. Ak Uchádzač nepredloží niektorý z požadovaných dokladov, ktorými preukazuje 
splnenie podmienok účasti v internom obstarávaní alebo nebude spĺňať podmienky 
účasti v internom obstarávaní  bude z procesu interného obstarávania vylúčený. 

 

28.  OPRAVA CHÝB A VYSVETĽOVANIE PONÚK 
28.1. Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk budú opravené 

v prípade: 

28.1.1. rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude 
suma uvedená slovom, 

28.1.2. nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte 
jednotlivých položiek; platiť bude správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých 
položiek a pod. 

28.1.3. O každej vykonanej oprave bude Uchádzač bezodkladne upovedomený. Bude 
požiadaný o predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti 
ponuky. 



 

 SÚŤAŽNÉ PODKLADY 
 Interné obstarávanie 
 súťažný postup 

  

Súťažné podklady 
Obstaranie podporných služieb na rok 2013                                                                                 str.: 15/18 
. 

 

28.2. Uchádzač môže byť požiadaný o vysvetlenie svojej ponuky, neobvykle nízkej alebo 
vysokej ceny. 

28.3. Z ďalšieho  vyhodnocovania bude vylúčená ponuka Uchádzača: 

28.3.1. ak Uchádzač neakceptuje opravenú sumu, alebo 

28.3.2. ak Uchádzač nepredloží písomný súhlas s vykonanou opravou podľa bodu 
28.1.3 v lehote do 24 hodín od momentu doručenia žiadosti o predloženie 
písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky, 

28.4. Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky.  

28.5. Opravy chýb a vysvetľovanie ponúk sa bude realizovať elektronickou formou  
e-mailom. 

 

29.  HODNOTENIE PONÚK - KRITÉRIÁ NA VYHODNOTENIE PONÚK A SPÔSOB ICH UPLATNENIA 
29.1. Pre všetky služby PpS v rámci tohto výberového konania je kriteriálna cena rovná 

ponukovej cene za jednotlivú poskytovanú službu. Kriteriálna cena je pre jednotlivé 
služby stanovená nasledovne: 

29.1.1. PRV  

 kriteriálna cena je rovná ponukovej cene; ponuková cena je určená podľa bodu 
15.3. 

29.1.2. SRV 

 kriteriálna cena je rovná ponukovej cene; ponuková cena je určená podľa bodu 
15.3. 

29.1.3. TRV3MIN- 

 kriteriálna cena je rovná ponukovej cene; ponuková cena je určená podľa bodu 
15.3. 

29.1.4. TRV10MIN- 

 kriteriálna cena je rovná ponukovej cene; ponuková cena je určená podľa bodu 
15.3. 

29.1.5. TRV30MIN+ 

 kriteriálna cena je rovná ponukovej cene; ponuková cena je určená podľa bodu 
15.3. 

29.1.6. TRV30MIN- 

 kriteriálna cena je rovná ponukovej cene; ponuková cena je určená podľa bodu 
15.3. 

29.1.7. ZNO 

 kriteriálna cena je rovná ponukovej cene; ponuková cena je určená podľa bodu 
15.3. 

29.1.8. ZVO 

 kriteriálna cena je rovná ponukovej cene; ponuková cena je určená podľa bodu 
15.3. 
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29.2. V prípade, že pri vyhodnocovaní sú dve a viac ponúk so zhodnou kriteriálnou cenou, 
je pre jednotlivé ponuky stanovené poradie podľa týchto doplnkových kritérií 
nasledovne: 

29.2.1. PRV 

 Základným kritériom je kriteriálna cena. V prípade rovnosti kriteriálnej ceny 
rozhoduje skorší čas podania ponuky. 

29.2.2. SRV 

 Základným kritériom je kriteriálna cena. V prípade rovnosti kriteriálnej ceny 
rozhoduje skorší čas podania ponuky. 

29.2.3. TRV3MIN- 

 Základným kritériom je kriteriálna cena. V prípade rovnosti kriteriálnej ceny 
rozhoduje skorší čas podania ponuky. 

29.2.4. TRV10MIN- 

 Základným kritériom je kriteriálna cena. V prípade rovnosti kriteriálnej ceny 
rozhoduje skorší čas podania ponuky. 

29.2.5. TRV30MIN+ 

 Základným kritériom je kriteriálna cena. V prípade rovnosti kriteriálnej ceny 
rozhoduje skorší čas podania ponuky. 

29.2.6. TRV30MIN- 

 Základným kritériom je kriteriálna cena. V prípade rovnosti kriteriálnej ceny 
rozhoduje skorší čas podania ponuky. 

29.2.7. ZNO 

 Základným kritériom je kriteriálna cena. V prípade rovnosti kriteriálnej ceny 
rozhoduje skorší čas podania ponuky. 

29.2.8. ZVO 

 Základným kritériom je kriteriálna cena. V prípade rovnosti kriteriálnej ceny 
rozhoduje skorší čas podania ponuky. 

29.3. Obstarávateľ si vyhradzuje právo podmienky tohto výberového konania na predmet 
zákazky podľa bodu 2.1. rozšíriť, alebo zmeniť, prijať iba časť ponúk, alebo žiadne 
ponuky, alebo výberové konanie zrušiť na celý predmet zákazky podľa bodu 2.1. ako 
aj pre jednotlivé kategórie PpS podľa bodu 14.1. V prípade čiastočnej akceptácie 
ponúk, kriteriálna cena neakceptovaných ponúk, poprípade čiastočne akceptovaných 
ponúk, nemôže byť nižšia ako cena ponúk akceptovaných. 

 

Časť VI. 

Dôvernosť a etika v internom obstarávaní 
30. DÔVERNOSŤ PROCESU  INTERNÉHO OBSTARÁVANIA 

30.1. Informácie, týkajúce sa preskúmania, vysvetľovania, vyhodnocovania ponúk 
a odporúčaní na prijatie ponuky najúspešnejšieho Uchádzača sú dôverné. Členovia 
komisie na vyhodnotenie ponúk a zodpovedné osoby Obstarávateľa nesmú počas 
prebiehajúceho procesu vyhláseného interného obstarávania poskytovať alebo 
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zverejňovať uvedené informácie o obsahu ponúk ani Uchádzačom, ani žiadnym iným 
tretím osobám. 

30.2. Informácie, ktoré Uchádzač v ponuke označí za dôverné, nebudú zverejnené alebo 
inak použité bez predošlého súhlasu Uchádzača, pokiaľ uvedené nebude v rozpore so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi (zákon č. 211/2000 Z. z. slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 215/2004 
Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
atď.). 

Časť VII. 

                                                     Prijatie ponuky 
31.  OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK 

31.1. Každému Uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená podľa bodu 29, bude 
bezodkladne po schválení v orgánoch spoločnosti Obstarávateľa zaslané oznámenie 
o výsledku vyhodnotenia jeho ponuky. 

31.2. Úspešným Uchádzačom bude zaslané oznámenie, že ich  ponuka alebo jej časť bola 
prijatá a ostatným Uchádzačom jednotlivo bude zaslané oznámenie, že ich ponuka 
neuspela. 

31.3. Obstarávateľ je oprávnený kedykoľvek v priebehu tohto výberového konania až do 
vyhlásenia výsledkov výberového konania  výberové konanie zrušiť, alebo nevybrať 
žiadnu ponuku. V prípade zrušenia výberového konania, alebo v prípade ak 
Obstarávateľ nevyberie žiadnu ponuku, nemajú účastníci tohto výberového konania 
právny nárok na akúkoľvek náhradu alebo finančné plnenie zo strany Obstarávateľa. 

31.4. Obstarávateľ si vyhradzuje právo podmienky tohto výberového konania predmetu 
zákazky rozšíriť, alebo zmeniť, prijať iba časť ponuky, neprijať žiadnu ponuku, alebo 
výberové konanie zrušiť a to aj pre jednotlivé kategórie PpS. 

 

32. UZAVRETIE ZMLUVY 
Zmluva bude s úspešným Uchádzačom, ktorého ponuka, alebo jej časť, bola v prvom kole 
VK ktorého sa Uchádzač zúčastnil prijatá, uzatvorená  po schválení vyhodnotenia ponúk 
v orgánoch spoločnosti, najneskôr však v lehote viazanosti ponúk podľa bodu 8 týchto SP. 

 

33. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE 
33.1. Uchádzač je pred vypracovaním ponuky povinný oboznámiť sa s Politikou 

integrovaného systému manažérstva a Bezpečnostnou politikou informačno-
komunikačných technológií Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. 
uverejnených na webovom sídle www.sepsas.sk, v časti „Dokumenty“. 

33.2. V rámci výberového konania je nutné rozlišovať dve zábezpeky: 

33.2.1. Zábezpeka ponuky (bod 17. SP) zložená z dôvodu zabezpečenia nemennosti 
ponuky počas lehoty jej viazanosti. Zábezpeka ponuky nemôže byť použitá na 
zábezpeku Zmluvy.  

33.2.2. Zábezpeka Zmluvy na Kontrakt (akceptovanej ponuky Uchádzača, resp. jej 
časti, podľa týchto SP) slúži na zabezpečenie nemennosti zmluvných 
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podmienok v zmysle čl. XI. Zmluvy.   

 

34. PRÍLOHY SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 
Príloha č. 1 Rámcová zmluva o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej 

elektriny na rok 2013, vrátane príloh k nej, 

Príloha č. 2 Formulár pre podanie ponuky v rámci  výberového konania  

Príloha č. 3 Formulár sprievodného listu podania ponuky, 

Príloha č. 4 Trojstranná dohoda o podmienkach poskytovania PpS vo vzťahu 
k informačnému systému Prevádzkovateľa PS na rok 2013. 

Príloha č. 5 Zoznam dokladov 


	Všeobecné informácie
	1.   Identifikácia Obstarávateľa

	8.   Lehota viazanosti ponuky
	Dorozumievanie a vysvetľovanie

	9. Dorozumievanie medzi Obstarávateľom a Uchádzačmi
	Príprava ponuky
	12. Vyhotovenie ponuky
	15. Obchodné podmienky, mena a ceny uvádzané v ponuke
	16. Podmienky účasti Uchádzačov
	17. Zábezpeka ponúk

	18. Obsah ponúk
	Predkladanie ponúk
	21. Predloženie ponuky
	22. Označenie obálky ponuky


	Otváranie a vyhodnotenie ponúk
	25. Otváranie obálok s ponukami
	26. Preskúmanie ponúk

	27. Hodnotenie splnenia podmienok účasti
	29. Hodnotenie ponúk - kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia
	Dôvernosť a etika v IO
	30. Dôvernosť procesu interného  obstarávania
	Prijatie ponuky
	31. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
	32. Uzavretie zmluvy
	33. Doplňujúce informácie
	34. Prílohy súťažných podkladov

	Všeobecné informácie
	1. Identifikácia Obstarávateľa
	2. Predmet zákazky
	2.1. Názov predmetu zákazky:
	2.1.1. Obstaranie podporných služieb (ďalej len „PpS“) na rok 2013 (ďalej aj „výberové konanie“, alebo „VK“)
	2.2. Číselný kód zo Spoločného slovníka obstarávania pre hlavný predmet zákazky– služby:
	2.3. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, je uvedené v návrhu Rámcovej zmluvy o poskytovaní podporných služieb a dodávke regulačnej elektriny na rok 2013 (ďalej len „Zmluva“). Zmluva tvorí prílohu č. 1 ...
	3. Rozdelenie predmetu zákazky
	4. Variantné riešenie
	4.1. V prípade, ak je Poskytovateľ schopný poskytnúť PpS podľa bodov 14.1.2 až 14.1.8 týchto SP, má právo predložiť ponuku na poskytovanie PpS (ďalej len „ponuka“) vo výberovom konaní podľa bodu 2.1. na tieto PpS nasledovne:
	4.1.1. môže rozdeliť ponuku pre PpS podľa bodov 14.1.2 až 14.1.8 týchto SP maximálne však na dve čiastkové ponuky,
	4.1.2. minimálny výkon každej čiastkovej ponuky pre daný druh PpS musí byť v zmysle bodov 14.1.2 až 14.1.8,
	4.1.3. cena pre každú čiastkovú ponuku môže byť rozdielna, avšak v súlade  s čl. VIII Zmluvy.
	4.1.4. V prípade rozdelenia ponuky na dve čiastkové ponuky, predloží Uchádzač jednu ponuku (jednu obálku s obsahom podľa bodu 22.1) s predložením dvoch príloh  č. 2.
	5. Pôvod predmetu zákazky
	6. Miesto a termín dodania predmetu zákazky
	6.1. Miesto dodania predmetu zákazky: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. - Prenosová  sústava SR
	6.2. Predpokladaná lehota dodania predmetu zákazky:
	V rámci Zmluvy na obdobie od 01.01.2013 do 31.12.2013.
	7. Zákazka
	8. Lehota viazanosti ponuky
	9. Dorozumievanie medzi Obstarávateľom a uchádzačmi
	Poskytovanie vysvetlení a iné dorozumievanie (ďalej len „informácie“) medzi Obstarávateľom a Uchádzačmi sa okrem komunikácie podľa bodu 24 týchto SP uskutočňuje elektronickou komunikáciou na e-mailovú adresu uvedenú v bode 1.3 SP.
	10. Vysvetľovanie a doplnenie súťažných podkladov
	11. Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky
	12. Vyhotovenie ponuky
	12.1. Uchádzač predloží ponuku písomne a súčasne aj elektronicky, pričom:
	12.1.1. kompletná ponuka musí byť vyhotovená v písomnej forme a to, nezmazateľným atramentom rukopisom, písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky, ktorej obsah je pre fyzickú osobu čitateľný,
	12.1.2. kompletná ponuka, vrátane zmlúv a cenovej ponuky musí byť predložená aj v elektronickej forme a to na CD nosiči,
	12.1.3. Zmluva a v prípade, že má Uchádzač subdodávateľa, tak aj návrhTrojstrannej dohody o podmienkach poskytovania PpS vo vzťahu k informačnému systému Prevádzkovateľa PS, musí byť predložený elektronicky vo formáte .pdf, aj vo formáte .doc (podľa f...
	12.1.4. cenová ponuka musí byť predložená elektronicky vo formáte .xls,
	12.2. 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 or...
	12.3. V prípade rozdielov zistených v jednotlivých formách predložených Ponúk je rozhodujúcou vždy písomná forma originálu predloženej ponuky.
	13. Jazyk ponuky
	13.1. Ponuka a ďalšie doklady v internom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom jazyku. V prípade Uchádzača so sídlom v Českej republike, môžu byť doklady predložené v českom jazyku.
	13.2. Ak ponuku predkladá Uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky (okrem Českej republiky), musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v internom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne predložiť úradný preklad ta...
	14. Opis predmetu zákazky
	Prevádzkovateľ PS zabezpečuje týmto výberovým konaním časť objemov PpS, ktoré boli zverejnené v súlade s § 11, odsek 3 Nariadenia vlády SR č. 317/2007 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení neskoších predpisov.
	14.1. Predmetom tohto výberového konania je nepretržitá pásmová dodávka PpS pre potreby SEPS, a.s. v členení na energetické týždne (obdobie energetického týždňa je od soboty 00:00 do nasledujúceho piatku 24:00). Výberové konanie sa vypisuje postupne v...
	14.1.1. Primárna regulácia činného výkonu (ďalej len „PRV“)
	- minimálna výška ponuky je ±1 MW,
	14.1.2. Sekundárna regulácia činného výkonu (ďalej len „SRV“)
	- minimálna výška čiastkovej ponuky je ±2 MW,
	14.1.3. Terciárna regulácia činného výkonu 3 minútová záporná (ďalej len „TRV3MIN-“)
	- minimálna výška čiastkovej ponuky je 10 MW,
	14.1.4. Terciárna regulácia činného výkonu 10 minútová záporná (ďalej len „TRV10MIN-„)
	- minimálna výška čiastkovej ponuky je 5 MW,
	14.1.5. Terciárna regulácia činného výkonu 30 minútová kladná (ďalej len „TRV30MIN+“)
	- minimálna výška čiastkovej ponuky je 5 MW,
	14.1.6. Terciárna regulácia činného výkonu 30 minútová záporná (ďalej len „TRV30MIN-“)
	- minimálna výška čiastkovej ponuky je 5 MW.
	14.1.7. Zníženie odberu (ďalej len „ZNO“)
	- minimálna výška čiastkovej ponuky je 5 MW,
	14.1.8. Zvýšenie odberu (ďalej len „ZVO“)
	14.1.9. Tieto kategórie PpS sú podrobne charakterizované a definované v  Technických podmienkach prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy (ďalej len „Technické podmienky“), ktoré sú zverejnené na webovom sídle SEPS, a.s. www.s...
	14.2. Uchádzač musí ponuku na ktorúkoľvek PpS predložiť zaokrúhlenú na celé MW.
	14.3. Pri súčasnom poskytovaní dvoch a viac typov PpS (PRV, SRV, TRV3MIN+, TRV3MIN-, TRV10MIN+, TRV10MIN-, TRV30MIN+, TRV30MIN-, ZNO, ZVO), môže úspešný Uchádzač poskytovať na jednom zariadení poskytujúcom PpS maximálne v regulačnom rozsahu 65 MW. V p...
	14.4. V prípade záujmu Uchádzača poskytovať PpS zo zahraničia, je toto možné len v prípade poskytovania PpS PRV z regulačnej oblasti ČEPS po doložení písomného potvrdenia zo strany ČEPS podľa bodu 16.3.3.
	15. Obchodné podmienky, mena a ceny uvádzané v ponuke
	15.1. Obchodné podmienky, vrátane spôsobu vyhodnotenia PpS, platenia a fakturačných podmienok, sú definované v Zmluve, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 týchto SP.
	15.2. Pre ponukové ceny platí, že nesmú presiahnuť maximálne ceny za PpS pokiaľ sú určené platným Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „ÚRSO“) na rok 2013 pre Prevádzkovateľa PS.
	15.3. Uchádzačom navrhovaná ponuková cena za 1 MW a hodinu v rámci výberového konania na predmet zákazky bude vyjadrená v eurách na celé eurocenty a musí zodpovedať platnému cenovému rozhodnutiu ÚRSO pre PpS.
	15.4. Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
	15.5. V prípade, že Uchádzač bude poskytovať časť služieb formou Subdodávky (podľa čl. III, ods. 6 Zmluvy), musí byť prílohou Zmluvy v rámci ponuky aj návrh Trojstrannej dohody o podmienkach poskytovania PpS vo vzťahu k informačnému systému Prevádzkov...
	16. Podmienky účasti v internom obstarávaní
	16.1. Podmienky účasti v internom obstarávaní týkajúce sa osobného postavenia  uchádzača
	16.1.1. Uchádzač musí spĺňať nasledovné  podmienky osobného postavenia:
	16.1.1.1. nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
	16.1.1.2. je oprávnený podnikať v energetike.
	16.1.2. Uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodov 16.1.1.1 až 16.1.1.2 nasledovnými dokladmi:
	16.1.2.1. bod 16.1.1.1 potvrdením príslušného súdu, nie starším ako 3 mesiace ku dňu predkladania ponúk podľa bodu 23.2,
	16.1.2.2. bod 16.1.1.2 dokladom o oprávnení podnikať (výpis z obchodného registra) a platným povolením na podnikanie v elektroenergetike.
	16.1.3. Ak Uchádzač nemá sídlo v Slovenskej republike, môže doklady uvedené v bode 16.1.2 nahradiť úradne osvedčeným čestným vyhlásením podľa predpisov platných v krajine jeho sídla.
	16.1.4. Ak má Uchádzač sídlo v členskom štáte inom ako Slovenská republika a právo tohto členského štátu neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, možno ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou al...
	16.1.5. Uchádzač zapísaný do zoznamu podnikateľov vedeným Úradom pre verejné obstarávanie môže doklady, požadované v bodoch 16.1.2, nahradiť predložením úradne osvedčenej kópie platného potvrdenia o jeho zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 zá...
	16.2. Podmienky účasti v internom obstarávaní, týkajúce sa finančného a ekonomického postavenia
	16.3. Podmienky účasti v internom obstarávaní, týkajúce sa technickej spôsobilosti
	16.3.1. predloženie zoznamu platných  certifikátov zariadení, na ktorých sa budú PpS ponúkať, ktoré sú uložené na dispečingu SEPS, a.s.,
	16.3.2. čestné prehlásenie, že má ku dňu predloženia ponuky so spoločnosťou OKTE, a.s. (ako Zúčtovateľom odchýlok) uzatvorenú Zmluvu o vyhodnotení a zúčtovaní odchýlky a regulačnej elektriny, alebo čestné prehlásenie, že ju uzavrie s platnosťou a účin...
	16.3.3. v prípade Uchádzača, ktorý poskytuje PpS zo zariadení pripojených mimo ES SR, je nutný písomný súhlas príslušného prevádzkovateľa PS s poskytovaním PpS.
	17. zábezpeka ponúk
	17.1. Uchádzač je povinný zabezpečiť predloženú ponuku zložením finančných prostriedkov na účet Obstarávateľa. Zabezpečenie ponuky nemá žiadny vplyv ani súvis so zabezpečením, ktoré je Uchádzač povinný poskytnúť v zmysle Zmluvy.
	17.2. Výška finančného zabezpečenia ponúk:
	17.2.1.   5% z finančného objemu ponúkaných PpS v jednotlivých kolách tohto VK podľa 23.2.
	17.2.2.   výška finančného zabezpečenia kumulatívne na všetky ponuky je maximálne 500.000,- EUR.
	17.2.3.   Obstarávateľ spolu so zaslaním vyhodnotenia ponuky po každom kole VK zašle Uchádzačovi oznámenie o výške zabezpečenia ponuky, ktorú použil na zabezpečenie ponuky v príslušnom kole VK s uvedením rozdielu, ktorý môže Uchádzač použiť na zabezpe...
	17.3. Zloženie finančných prostriedkov na bankový účet Obstarávateľa:
	17.3.1. Finančné prostriedky vo výške podľa bodu 17.2 musia byť zložené na účet Obstarávateľa č. 2620191900/1100 vedený v Tatra banke a.s. najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 23.2. Do správy pre prijímateľa je potrebné uv...
	17.3.2. V prípade Uchádzača so sídlom mimo územia SR musia byť finančné prostriedky zložené na účet Obstarávateľa v tvare IBAN: SK30 1100 0000 0026 2019 1900, SWIFT: TATRSKBX, najneskôr v deň uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 23.2. Do ...
	17.4. Ak nebudú finančné prostriedky zložené na účte Obstarávateľa podľa bodu 17.3., bude Uchádzač z obstarávania vylúčený.
	17.5. Doba platnosti finančného zabezpečenia ponuky je do uplynutia lehoty viazanosti ponúk podľa bodu 8.
	17.6. Podmienky vrátenia finančných prostriedkov, ktoré slúžili na zabezpečenie ponúk pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk:
	17.6.1.   V prípade, ak ponuka Uchádzača nebude úspešná, alebo bude zrušené výberové konanie, alebo nebudú prijaté žiadne ponuky, Obstarávateľ vráti Uchádzačovi zložené finančné prostriedky do 15 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti Uchádzača o ich...
	17.6.2.   V prípade, že výška finančných prostriedkov, zložených na zabezpečenie ponúk prevyšuje výšku zabezpečenia vypočítanú podľa prijatej ponuky, Uchádzač, ktorý má záujem zúčastniť sa ďalšieho kola VK, môže požiadať, aby tento rozdiel bol použitý...
	17.6.3.   V prípade, že výška finančných prostriedkov, zložených na zabezpečenie ponúk prevyšuje výšku zabezpečenia, vypočítanú podľa prijatej ponuky a Uchádzač, nemá záujem zúčastniť sa ďalšieho kola VK, môže písomne požiadať o  vrátenie vzniknutého ...
	17.6.4. Finančné prostriedky zložené na zabezpečenie ponúk nie je možné použiť na finančnú zábezpeku vyplývajúcu zo Zmluvy.
	17.7. Podmienky vrátenia finančných prostriedkov, ktoré slúžili na zabezpečenie ponúk po uzavretí Zmluvy:
	17.7.1. Finančné prostriedky, ktoré slúžili na zabezpečenie ponúk budú Uchádzačovi vrátené najneskôr do 7 dní po uplynutí lehoty viazanosti ponúk.
	17.8. Finančné prostriedky, ktoré slúžili na zabezpečenie ponúk prepadnú v prospech Obstarávateľa v prípade, ak Uchádzač odstúpi od svojich ponúk  po uplynutí lehoty na predloženie ponúk, počas plynutia lehoty viazanosti ponúk do dňa jej uplynutia.
	18.  Obsah ponúk
	18.1. Prvá ponuka predložená Uchádzačom musí obsahovať tieto doklady:
	18.1.1. krycí list ponuky – príloha č. 3 týchto SP, ktorý obsahuje aj čestné vyhlásenia
	18.1.2. vyhlásenie Uchádzača (súčasť prílohy č. 3), že bez výhrad súhlasí s podmienkami interného obstarávania určenými Obstarávateľom, v súťažných podkladoch a ostatných dokumentoch poskytnutých Obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk; citované...
	18.1.3. vyhlásenie Uchádzača (súčasť prílohy č. 3) o pravdivosti a úplnosti údajov uvedených v ponuke. Citované vyhlásenie musí byť podpísané Uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za Uchádzača, v prípade skupiny dodávateľov musí byť podpísané každý...
	18.1.4. vyhlásenie Uchádzača (súčasť prílohy č. 3), že sa oboznámil s dokumentmi Obstarávateľa podľa bodu 33 týchto SP,
	18.1.5. doklad o zložení finančných prostriedkov, resp. žiadosť o použitie finančných prostriedkov slúžiacich na zabezpečenie ponuky z predchádzajúceho kola,
	18.1.6. potvrdenia, doklady a dokumenty, prostredníctvom, ktorých Uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti v internom obstarávaní požadované podľa bodu 16 týchto SP, vrátane zoznamu takto predložených potvrdení, dokladov a dokumentov. Uvedený zoz...
	18.1.7. v prípade skupiny dodávateľov čestné vyhlásenie skupiny dodávateľov, podpísané všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny, v ktorom vyhlásia, že v prípade prijatia ich ponuky Obstarávat...
	18.1.8. v prípade skupiny dodávateľov vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých a konať v mene všetkých ostatných členov skupiny, podpísanú všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami oprávneným...
	18.1.9. štatutárnym orgánom Uchádzača alebo osobou splnomocnenou na základe plnej moci podpísané 4 rovnopisy (originály) Zmluvy, vrátane príloh,  V uvedenej Zmluve, vrátane príloh doplní všetky požadované údaje. V prípade, že uvedená Zmluva bude podpí...
	18.1.10. v prípade Subdodávky, Uchádzačom a subdodávateľom podpísanú  Trojstrannú dohodu o podmienkach poskytovania PpS vo vzťahu k informačnému systému Prevádzkovateľa PS v prípade splnenia podmienky podľa bodu 15.5 týchto SP. Uchádzač je povinný akc...
	18.1.11. V prípade účasti aj v ďalšom kole podľa bodu 21.7, čestné prehlásenie, že doklady Uchádzača sú stále aktuálne a platné a Obstarávateľ ich smie použiť aj pre ďalšie kolo obstarania PpS, do ktorého bude Uchádzač predkladať ponuku a samostatne a...
	18.2. Ak súčasťou ponuky nebude vyhlásenie Uchádzača podľa bodu 18.1.2 a 18.1.3, ďalšie potvrdenia, doklady a dokumenty podľa bodu 18.1.4 a podľa bodov 18.1.5 až  18.1.11, môže byť ponuka Uchádzača z procesu vyhodnocovania vylúčená.
	19. Náklady na ponuku
	19.1. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša Uchádzač bez finančného nároku voči Obstarávateľovi, bez ohľadu na výsledok interného obstarávania.
	19.2. Ponuky doručené na adresu Obstarávateľa uvedenú v bode 23.1 a predložené v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 23.2, sa počas plynutia lehoty viazanosti ani po jej uplynutí Uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie Obstarávateľ...
	Predkladanie ponúk

	20.  Uchádzač oprávnený predložiť ponuku
	20.1. Uchádzačom môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca voči Obstarávateľovi samostatne alebo skupina fyzických osôb/právnických osôb vystupujúcich voči Obstarávateľovi spoločne. Takáto skupina dodávateľov vytvorená na dodanie predme...
	20.2. Právnická osoba, ktorej zakladateľ, člen alebo spoločník je politická strana alebo politické hnutie, sa interného obstarávania nesmie zúčastniť.
	20.3. Ak ponuku predloží právnická osoba uvedená v bode 20.2, nebude možné takúto ponuku zaradiť do vyhodnotenia, nebude braná do úvahy a bude vylúčená z interného obstarávania.
	21.  Predloženie ponuky
	21.1. Uchádzač môže predložiť ponuku v jednom alebo viacerých kolách.
	21.2. Uchádzač môže predložiť ponuky buď samostatne sám za seba alebo vo forme skupiny dodávateľov. Uchádzač (fyzická osoba alebo právnická osoba), ktorý predkladá ponuku samostatne, nemôže predkladať ponuku ako člen skupiny dodávateľov alebo byť  sub...
	21.3. V prípade, ak fyzická osoba alebo právnická osoba bude subdodávateľom vo viacerých ponukách a zároveň podá ponuku samostatne alebo ako člen skupiny, budú tieto ponuky vylúčené z interného obstarávania.
	21.4. Uchádzač predloží ponuku v uzavretom obale podľa bodu 22 osobne alebo prostredníctvom poštovej zásielky na adresu uvedenú v bode 23.1 a v lehote na predkladanie ponúk podľa bodu 23.2. V prípade, ak Uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštov...
	21.5. Pri osobnom doručení ponuky Uchádzačom, podateľňa Obstarávateľa vydá Uchádzačovi potvrdenie o jej prevzatí s uvedením miesta, dátumu a času prevzatia ponuky. Ponuka musí byť tak zabezpečená, aby pri bežnej manipulácii s ponukou nedošlo k porušen...
	21.6. Uchádzač vo svojej prvej ponuke musí predložiť všetky doklady podľa bodu 18 týchto SP.
	21.7. V prípade účasti  Uchádzača aj v ďalšom kole výberového konania na PpS a ak Uchádzač splnil všetky  podmienky   v rámci prvej ponuky v zmysle týchto SP a jeho ponuka bola zaradená do vyhodnotenia, nemusí  predložiť  všetky doklady podľa bodu 18 ...
	22.  Označenie obálky ponuky
	22.1. Obálka ponuky musí obsahovať:
	22.1.1. samostatne zviazaný a zapečatený originál ponuky, obsahujúci doklady podľa bodov 18 a 21 týchto SP
	22.1.2. samostatne jednu kópiu ponuky, obsahujúcu kópie dokladov uvedených v bodoch 18.1.1 až 18.1.7,
	22.1.3. ponuku na CD nosiči vo formáte .doc, .xls a .pdf (podľa bodu 12.1.),
	22.1.4. samostatne 4 vyhotovenia – rovnopisy (originály) Zmluvy podľa bodu 18.1.9 týchto SP, vrátane príloh uvedených v článku XVII Zmluvy.
	22.1.5. v prípade, že Uchádzač bude poskytovať časť služieb formou subdodávky -samostatne 4 vyhotovenia – rovnopisy Trojstrannej dohody o podmienkach poskytovania PpS vo vzťahu k informačnému systému Prevádzkovateľa PS na rok 2013 podľa bodu 18.1.10 t...
	22.2. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená požadovanými údajmi podľa bodu 22.3.
	22.3. Na obálke ponuky musia byť uvedené nasledovné údaje:
	22.3.1. adresa uvedená v bode 23.1,
	22.3.2. adresa Uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
	22.3.3. označenie „Súťaž – neotvárať!“, heslo: „Podporné služby na rok 2013“.
	23. Miesto a lehota na predkladanie ponuky
	23.1. Ponuky Uchádzačov je potrebné doručiť na adresu:
	23.2. Lehota na predkladanie ponúk na predmet zákazky výberového konania uplynie dňa:
	23.3. Ponuka Uchádzača predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk uvedenej v bode 23.2 sa vráti Uchádzačovi neotvorená.
	24.  Doplnenie, zmena a odvolanie ponuky
	24.1. Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo vziať späť do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk podľa bodu 23.2.
	24.2. Doplnenie, zmenu alebo späť vzatie ponuky je možné vykonať odvolaním pôvodnej ponuky na základe písomnej žiadosti Uchádzača, podpísanej Uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za Uchádzača, doručenej osobne alebo zaslanej prostredníctvom poštov...
	Otváranie a vyhodnotenie ponúk

	25. Otváranie obálok s ponukami
	25.1. Otváranie ponúk je neverejné a uskutoční sa dňa:
	26.  Preskúmanie ponúk
	26.1. Do procesu vyhodnocovania ponúk budú zaradené tie ponuky, ktoré:
	26.1.1. obsahujú náležitosti uvedené v bode 18 SP,
	26.1.2. zodpovedajú požiadavkám a podmienkam uvedeným v týchto SP uverejnených na webovom sídle www.sepsas.sk a v ostatných dokumentoch poskytnutých počas lehoty na prekladanie ponúk.
	26.2. Platnou ponukou je ponuka, ktorá neobsahuje žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými v týchto SP a neobsahuje také skutočnosti, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
	26.3. Ponuka Uchádzača, ktorá nebude spĺňať požiadavky Obstarávateľa podľa bodov 26.1 a 26.2, alebo ktorá bude v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením týchto SP, bude z ďalšieho procesu vyhodnocovania ponúk vylúčená. Uchádzačovi bude písomne oznámené vyl...
	26.4. Obstarávateľ si vyhradzuje právo vyzvať Uchádzača na doplnenie chýbajúceho dokladu preukazujúceho splnenie podmienok účasti v prípade, ak jeho ponuka bude vyhodnotená ako úspešná.
	27. Spôsob vyhodnotenia splnenia podmienok účasti
	27.1. Hodnotenie splnenia podmienok účasti Uchádzačov bude založené na posúdení splnenia podmienok účasti v internom obstarávaní uvedených v bode 16 týchto SP.
	27.2. Uchádzač, ktorý je zložený zo skupiny podnikateľov zúčastnených v internom  obstarávaní, preukazuje splnenie podmienok účasti podľa bodu 16.1 za každého člena skupiny osobitne, a podľa bodu 16.3 za všetkých členov skupiny spoločne.
	27.3. Ak Uchádzač nepredloží niektorý z požadovaných dokladov, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti v internom obstarávaní alebo nebude spĺňať podmienky účasti v internom obstarávaní  bude z procesu interného obstarávania vylúčený.
	28.  Oprava chýb a vysvetľovanie ponúk
	28.1. Zrejmé matematické chyby, zistené pri vyhodnocovaní ponúk budú opravené v prípade:
	28.1.1. rozdielu medzi sumou uvedenou číslom a sumou uvedenou slovom; platiť bude suma uvedená slovom,
	28.1.2. nesprávne spočítanej sumy vo vzájomnom súčte alebo medzisúčte jednotlivých položiek; platiť bude správny súčet, resp. medzisúčet jednotlivých položiek a pod.
	28.1.3. O každej vykonanej oprave bude Uchádzač bezodkladne upovedomený. Bude požiadaný o predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky.
	28.2. Uchádzač môže byť požiadaný o vysvetlenie svojej ponuky, neobvykle nízkej alebo vysokej ceny.
	28.3. Z ďalšieho  vyhodnocovania bude vylúčená ponuka Uchádzača:
	28.3.1. ak Uchádzač neakceptuje opravenú sumu, alebo
	28.3.2. ak Uchádzač nepredloží písomný súhlas s vykonanou opravou podľa bodu 28.1.3 v lehote do 24 hodín od momentu doručenia žiadosti o predloženie písomného súhlasu s vykonanou opravou v časti ponuky,
	28.4. Uchádzač bude písomne upovedomený o vylúčení jeho ponuky.
	28.5. Opravy chýb a vysvetľovanie ponúk sa bude realizovať elektronickou formou  e-mailom.
	29.  Hodnotenie ponúk - kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia
	29.1. Pre všetky služby PpS v rámci tohto výberového konania je kriteriálna cena rovná ponukovej cene za jednotlivú poskytovanú službu. Kriteriálna cena je pre jednotlivé služby stanovená nasledovne:
	29.1.1. PRV
	29.1.2. SRV
	29.1.3. TRV3MIN-
	kriteriálna cena je rovná ponukovej cene; ponuková cena je určená podľa bodu 15.3.
	29.1.4. TRV10MIN-
	kriteriálna cena je rovná ponukovej cene; ponuková cena je určená podľa bodu 15.3.
	29.1.5. TRV30MIN+
	kriteriálna cena je rovná ponukovej cene; ponuková cena je určená podľa bodu 15.3.
	29.1.6. TRV30MIN-
	kriteriálna cena je rovná ponukovej cene; ponuková cena je určená podľa bodu 15.3.
	29.1.7. ZNO
	kriteriálna cena je rovná ponukovej cene; ponuková cena je určená podľa bodu 15.3.
	29.1.8. ZVO
	kriteriálna cena je rovná ponukovej cene; ponuková cena je určená podľa bodu 15.3.
	29.2. V prípade, že pri vyhodnocovaní sú dve a viac ponúk so zhodnou kriteriálnou cenou, je pre jednotlivé ponuky stanovené poradie podľa týchto doplnkových kritérií nasledovne:
	29.2.1. PRV
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	31.  Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
	31.1. Každému Uchádzačovi, ktorého ponuka bola vyhodnotená podľa bodu 29, bude bezodkladne po schválení v orgánoch spoločnosti Obstarávateľa zaslané oznámenie o výsledku vyhodnotenia jeho ponuky.
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	33.1. Uchádzač je pred vypracovaním ponuky povinný oboznámiť sa s Politikou integrovaného systému manažérstva a Bezpečnostnou politikou informačno-komunikačných technológií Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. uverejnených na webovom síd...
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