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Vec
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov č. 1 - „Dodávka zemného plynu – Výzva č. 2”
Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie Súťažných podkladov (ďalej len "SP") zo dňa 17.09.2018 k Výzve č.
2 v rámci zriadeného dynamického nákupného systému s predmetom „Dodávka zemného plynu”, Vám v súlade
s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
„zákon“), zasielame nasledovné vysvetlenie:
Otázka č. 1:
Bod 7. SP – v texte – Ponuka bude obsahovať – tretí odsek – zmluvu (bez vyplnených príloh) podpísanú štatutárnym
zástupcom alebo osobou oprávnenou konať za zaradeného záujemcu, nahratú vo formáte pdf. (príloha č. 3 SP).
Predloženie vyplnených príloh zmluvy sa bude vyžadovať a od úspešného uchádzača.
Bod 3. SP – Typ zmluvy – Zmluva o združenej dodávke zemného plynu. Predmetnú zmluvu bude s víťazným
uchádzačom podpisovať každá organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja
samostatne, a to za svoje odberné miesta,
V návrhu zmluvy predkladanej v rámci ponuky bude ako odberateľ uvádzaný Banskobystrický samosprávny kraj?
Nepredpokladáme, že by to mali byť zmluvy s jednotlivými subjektmi, ktorých je viac ako 80.
Odpoveď č. 1:
S ohľadom na skutočnosť, že zmluvu o združenej dodávke zemného plynu bude s víťazným uchádzačom
podpisovať každá organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja za svoje
odberné miesta samostatne (zoznam odberateľov a odberných miest je uvedený v Prílohe č. 4 SP), verejný
obstarávateľ v návrhu zmluvy nešpecifikoval konkrétneho odberateľa. Verejný obstarávateľ v hlavičke návrhu
zmluvy predkladanej v rámci ponuky v súlade s bodom 7 SP, odporúča uchádzačom identifikačné údaje
odberateľa nevypĺňať a ponechať ich v stave, ako ich uviedol v Prílohe č. 3 SP verejný obstarávateľ. V prípade, že
uchádzač pri odberateľovi uvedie Banskobystrický samosprávny kraj, resp. akéhokoľvek iného odberateľa
uvedeného v Prílohe č. 4 SP, verejný obstarávateľ to bude akceptovať.
Otázka č. 2:
Prosím o zaslanie Prílohy č. 1 a 4 v editovateľnej forme.
Odpoveď č. 2:

___________________________________________________________________________________
Telefón
048/4325 644

Fax

IČO
37828100

E-mail
lubos.hlacik@bbsk.sk

Internet
www.bbsk.sk

Príloha č. 1 a 4 SP bola k dnešnému dňu zverejnená v časti Dokumenty aj v editovateľnej podobe.

S pozdravom

_________________________________
Mgr. Ľuboš Hláčik
kontaktná osoba verejného obstarávateľa

