
 

 

 

                                                                                                                                         Podľa rozdeľovníka 

 

 

Váš list/značky:                            Naša značka:                               Vybavuje:                                     Bratislava     

                                              OE/737/2014                             Ing. Kollárová                     30. júla 2014 
 

 

Vec :    Vysvetlenie súťažných podkladov k verejnej  súťaži – Dodávka zemného plynu 
 

   Na základe žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov, ktoré zaslali dvaja uchádzači k nadlimitnej 

zákazke na „Dodávku zemného plynu“ a ktorá bola zverejnená vo Vestníku č. 127/2014 dňa 2.7.2014 

pod číslom 12937-MST, poskytujeme nasledovné vysvetlenie :  
 

1. záujemca 

- V súťažných podkladoch je v názve zákazky „nadlimitná“ a v prílohe je uvedené „podlimitná“ 

Odpoveď : V prílohe je omylom uvedené podlimitná, uvedený text opravujeme týmto na nadlimitná. 

 

- Citujem: „Potrebujete doložiť aj Rámcovú zmluvu so spoločnosťou SPP-distribúcia, o dodávke ZP?“ 

Odpoveď : Do ponuky nie je potrebné doložiť Rámcovú zmluvu so spoločnosťou SPP-distribúcia 

o dodávke ZP. (Uchádzač vo svojej ponuke doklady preukazujúce splnenie požiadaviek na predmet 

zákazky nahrádza  čestným vyhlásením). 
 

- V prílohe č. 5 

Vysvetlenie pojmu „Fakturovaná cena EURO s DPH a Zmluvná cena EURO s DPH“  

Odpoveď : Dôvod rozdielu medzi fakturovanou a zmluvnou cenou sa  vysvetľuje v nasledujúcom riadku 

tabuľky  „Dôvod rozdielu cien“. 
 

- Referencie: 

-Aké je množstvo požadovaných referencií(počet kusov) 

-požadovaný objem 200 000 eur bez DPH-(na jedného zákazníka?) 

- stačí referencia od zákazníka s rozpisom odberu v jednotlivých rokoch? 

Odpoveď : - množstvo referencií nie je stanovené, musí byť však minimálne splnený objem                          

200 000 eur bez DPH za každý rok 2011, 2012 a 2013 samostatne, tak ako je požadované v bode 3.2 

v prílohe č. 2 súťažným  podkladom; 

- požadovaný objem 200 000 eur bez DPH – nemusí byť iba od jedného zákazníka - je možný súčet 

dokladovaného plnenia od viacerých zákazníkov; 

- referencia – vzor – uvádza „Termín dodavky tovaru– rok 2011, 2012, 2013 (zvýrazniť aktuálny rok)“ - 

takže ide o odber resp. dodávku tovaru v danom roku, ktorý treba zvýrazniť; 

 

- žiadate vysvetliť : „uchádzač predloží zoznam dodávok tovaru – (zmlúv)“  

Odpoveď : jedná sa o zoznam objednávok alebo zoznam zmlúv, ktorými sú dokladované, resp. 

zosumarizované referencie uvedené podľa vzoru v prílohe č. 5 ; 
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2. záujemca 

V čl. IV. Podmienky dodávky, bod 3. je uvedené „Odberateľ sa zaväzuje počas obdobia dodávky 
odobrať minimálne 80% a maximálne 120 % spoločného zmluvného množstva plynu dohodnutého         
v zmluve pre OM kategórie M“. Tento bod má význam za predpokladu, že je uvedená aj výška sankcie 
v prípade, že odberateľ svoj záväzok nedodrží.  
 
Otázka č.1: Môžeme do návrhu zmluvy doplniť výšku sankcie podľa našej predstavy alebo bude do 
návrhu zmluvy obstarávateľom doplnený bod, ktorý výšku sankcie pri nedodržaní odberu odberateľom 
stanovuje ? 
 
V čl. V Cena, bod 2. Je uvedené „......(dodávka zemného plynu do ....... MWh/rok  - doplní uchádzač) 

Odpoveď :  Nie, pretože uvedené rozpätie slúži k prípadnej zmene ceny zemného plynu a z tohto dôvodu  
uvedenom v bode  3 v čl. IV nie je potrebné doplniť výšku sankcie.  
 
 
Otázka č.2: Je potrebné uviesť iba cenu obchodníka za MWh/rok alebo celkovú cenu za MWh/rok 
obsahujúcu aj distribúciu a prepravu plynu ? 
 
Cena za distribúciu sa môže zmeniť vydaním nového cenového rozhodnutia ÚRSO k 1.1.2015 
 
V čl. VI.  Platobné a fakturačné podmienky, bod 3. sú uvedené jednotlivé fakturačné obdobia (ktoré sa 
nám zdajú neštandardné). 

Odpoveď :  Treba uviesť celkovú cenu za MWh/rok (cena obsahuje aj distribúciu a prepravu plynu a 

všetky dodatočné poplatky, ktoré je nevyhnutné započítať do ponúkanej ceny). Cenové rozhodnutie 
ÚRSO je platné od vydania v roku 2014 a malo by byť platné aj pre roky 2015 a 2016. 
 
 
Otázka č.4: Sú tieto fakturačné obdobia identické s obdobiami, v ktorých vykonáva SPP distribúcia na 
všetkých odberných miestach odpočty ? 
 
Pretože pokiaľ bude dodávateľ žiadať SPP distribúciu o vykonanie odpočtu mimo štandardného 
odpočtového cyklu, bude sa to považovať za nadštandardný odpočet, ktorý má SPP distribúcia 
samostatne spoplatnený. 

Odpoveď :  Fakturačné obdobia sú stanovené podľa potrieb verejného obstarávateľa a všetky 
dodatočné poplatky je nevyhnutné započítať do ponúkanej ceny. 
 
 
Otázka č.5: Je odberateľ ochotný znášať náklady spojené z nadštandardným odpočtom vykonaným na 
odberných miestach ?  

Odpoveď :  Odberateľ je ochotný znášať náklady spojené z nadštandardným odpočtom vykonaným na 
odberných miestach, pokiaľ budú  zahrnuté do  ponúkanej ceny. (jednotlivé časti ceny musia byť 
stanovené štandardne) 
 
V č. VII Záverečné ustanovenia, bod 1. je uvedené „Táto kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej 
podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v 
Centrálnom registri zmlúv.“ Zároveň je uvedené v bode 3., že „Táto kúpna zmluva sa uzatvára na dobu 
určitú od 01.01.2015 do 31.12.2016“. Jedná sa podľa nášho názoru o rozpor. Navrhujeme zmenu 
znenia bodu 1 čl. VII zmluvy napr. na „Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma 
zmluvnými stranami a účinnosť dňom 1.1.2015, pričom podmienkou takéhoto nadobudnutia účinnosti 
zmluvy je jej zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv.“ 
 
 
Otázka č.6: Môžeme takýmto spôsobom upraviť znenie predmetnej zmluvy ? 

 Odpoveď :  Nie. Verejný obstarávateľ na základe Vašej otázky mení v Návrhu zmluvy v čl. VII Záverečné 
ustanovenia bod 1  nasledovne : 
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Ruší sa text :  
 

1. Táto kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv 

 
Nahrádza sa textom:  
 

1. Táto kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť   1.1.2015, pričom podmienkou jej účinnosti je jej zverejnenie  v Centrálnom registri 
zmlúv. 
 
    

 
 
 
 
S pozdravom 
 
 
 
 
 
 

Ing. Mária Bíziková 

riaditeľka odboru ekonomického 

 

 


