Pravidlá denného výberového konania na výber poskytovateľov
podporných služieb (PpS) pre rok 2010 – denný nákup PpS.
Denný nákup PpS je organizovaný na každú obchodnú hodinu nasledujúceho obchodného
dňa. Zabezpečuje doplnenie mesačného a ročného nákupu PpS do objemu potrieb
jednotlivých PpS pre príslušné obdobie dňa, ako aj náhradu za výpadok dodávky PpS
v prípade, že poskytovateľ PpS nezabezpečí náhradu už zazmluvneného objemu PpS.
Požiadavka pre denný nákup jednotlivých PpS pre daný deň a obdobie je zverejnená
prostredníctvom informačného systému Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s.
(ďalej len „SEPS, a.s.“) najneskôr do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca a je vypočítaná ako
rozdiel medzi celkovou požiadavkou na PpS a sumou zazmluvneného objemu v rámci
ročného a mesačného výberového konania.

SEPS, a.s. má právo na úpravu objemu denného nákupu jednotlivých druhov PpS formou
zmeny požiadavky na objem PpS v informačnom systéme SEPS, a.s.
Každý poskytovateľ PpS, ktorý má so SEPS, a.s. podpísanú Rámcovú zmluvu o poskytovaní
PpS a regulačnej elektriny (Rámcová zmluva), má právo v prípade záujmu navýšiť ponuku
PpS, ktorá bola zmluvne potvrdená pre daný mesiac. Denného nákupu PpS sa môžu zúčastniť
aj poskytovatelia PpS, ktorí sa nezúčastnili ročného a/alebo mesačného výberového konania,
resp. neboli vo výbere úspešní a majú so SEPS, a.s. podpísanú Rámcovú zmluvu . Termín na
zaslanie ponuky pre denný nákup PpS je do 10:30 hod. dňa, v ktorom je pripravovaná
príprava prevádzky na príslušný deň v zmysle Prevádzkového poriadku SEPS, a.s. V prípade,
že nasledujúci deň je deň pracovného voľna, platí postup predkladania podkladov v termínoch
podľa Technických podmienok prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej
sústavy a Prevádzkového poriadku SEPS, a.s.
Podmienkou možnosti podania ponuky na denný nákup PpS na konkrétnu kategóriu PpS je
dodržanie zmluvných hodnôt výkonu z predchádzajúcich výberových konaní v tejto kategórií
PpS a hodine.
Subjekty, ktoré nie sú schopné plnenia kontraktov (napr. z dôvodu výpadku zariadenia), sú
povinné túto skutočnosť bezodkladne oznámiť SEPS, a.s. prostredníctvom formuláru
„Zníženie disponibility PpS“.
Ak subjekt zníži disponibilitu PpS pre deň D najneskôr do dňa D-1 do 8:00 hod. pre
ktorýkoľvek z platných kontraktov, má právo sa zúčastniť denného nákupu PpS na ten druh
PpS, na ktorý bolo podané zníženie disponibility, SEPS, a.s. uprednostňuje ponuky tých
subjektov, ktorí na daný druh PpS nezadali zníženie disponibility. Ponuková cena do denného
nákupu PpS pre subjekt, ktorý podal zníženie disponibility PpS nesmie byť vyššia ako cena
ktoréhokoľvek existujúceho platného kontraktu, resp. zrušeného kontraktu na daný typ PpS
a pre daný deň.
Poskytovateľ PpS zasiela ponuku do informačného systému SEPS, a.s. podľa pravidiel
zverejnených na www.sepsas.sk. V prípade nefunkčnosti tohto systému sa ponuka zasiela
e-mailom na adresu na adresu denna_priprava@sepsas.sk vo formáte podľa Prílohy č.1.
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SEPS, a.s. spracuje ponuky denného nákupu PpS do 11:00 hod. pre prípravu na nasledujúci
deň a informuje o výsledku denného nákupu PpS poskytovateľov PpS prostredníctvom
informačného systému SEPS, a.s. Poskytovatelia PpS zahrnú výsledky denného nákupu PpS
do dennej prípravy prevádzky.

Kritéria vyhodnotenia denného nákupu PpS sú:
1. cena za disponibilitu
2. čas predloženia ponuky
za predpokladu splnenia technických obmedzení uvedených v Technických podmienkach
prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy:
SEPS, a.s. si vyhradzuje právo prijať iba časť ponuky, neprijať žiadnu ponuku, alebo denný
nákup PpS zrušiť a to pre jednotlivé kategórie bez udania dôvodu.
SEPS, a.s. neprijme cenové ponuky presahujúce maximálne ceny podľa platného Rozhodnutia
ÚRSO.

Predkladatelia ponúk nemajú v žiadnom prípade právo na náhradu nákladov, alebo iných
výdajov, ktoré im vznikli v súvislosti s vypracovaním a predložením ponuky. Predložená
ponuka musí zostať v platnosti po dobu 12 hodín od termínu určeného pre zaslanie ponuky.
Účasť na dennom nákupe PpS nezakladá nárok ponúkajúceho na úhradu akýchkoľvek
nákladov/výdavkov vyplývajúcich z účasti na dennom nákupe.
Ponuka musí spĺňať všetky náležitosti týchto súťažných podmienok, musí byť v informačnom
systéme SEPS, a.s. podpísaná elektronickým podpisom. V prípade nefunkčnosti informačného
systému SEPS, a.s. musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom, príp. oprávnenou osobou
uvedenou v prílohe Rámcovej zmluvy a zaslaná e-mailom.
Uchádzač môže predloženú ponuku dodatočne doplniť, zmeniť alebo odvolať do uplynutia
termínu na predkladanie ponúk uvedených v pravidlách tohto VK, pričom do úvahy sa berie
posledná platná ponuka zaslaná do uzávierky predkladania ponúk.
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Všeobecné podmienky pre poskytovanie PpS pre SEPS, a.s.:
1. Podpísanie Rámcovej zmluvy o poskytovaní podporných služieb na obdobie, na ktoré
je vypísané príslušné výberové konanie.
2. Platnosť certifikácie zariadenia, na ktorých sa budú PpS ponúkať.
3. Pripojenie zariadenia do prenosovej sústavy na napäťovej hladine 400 kV, alebo 220
kV, alebo do distribučnej sústavy na napäťovej hladine 110 kV a 22 kV - v tomto
prípade je podmienkou poskytovania PpS tiež písomný súhlas prevádzkovateľa
príslušnej distribučnej sústavy ako príloha podpísanej Rámcovej zmluvy.
4. Pripojenie vlastného zariadenia poskytujúceho PpS do riadiaceho systému
Slovenského elektroenergetického dispečingu SEPS, a.s. a úspešné odskúšanie
riadenia zdroja z tohoto riadiaceho systému.
5. V prípade poskytovateľa mimo vymedzeného územia, je nutná dohoda o postupe pri
aktivácii PpS odsúhlasená príslušným prevádzkovateľom a v prípade nevyhnutnosti
tranzitu regulačnej elektriny, dohoda s TSO, cez ktorých bude tranzit uskutočnený.
6. Uzatvorenie Zmluvy o zúčtovaní odchýlok pre rok 2010.
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Príloha č.1

Ponuka na denný nákup PpS
Dátum
Poskytovateľ PpS
Druh PpS

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

Ponuka výkonu PpS (MW)

Cena za disponibilitu (€/MW)

---------------------------------podpis oprávnenej osoby
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