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VYSVETLENIE
informácií potrebných na vypracovanie ponuky a na preukázanie splnenia podmienok účasti
podľa § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
Verejnému obstarávateľovi, Národnej banke Slovenska so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25
Bratislava (ďalej len „verejný obstarávateľ“) bola dňa 07.07.2021 prostredníctvom
elektronického prostriedku, komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE doručená žiadosť
o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, v nadlimitnej zákazke s názvom
„Dodávka elektrickej energie na obdobie 2023 – 2026 pre objekty NBS“ zverejnenej v Úradnom
vestníku EÚ dňa 16.06.2021 pod číslom 2021/S 115-301762 a vo Vestníku verejného
obstarávania č. 142/2021 pod číslom 29724 - MST zo dňa 17.06.2021 (ďalej len „žiadosť
o vysvetlenie“).
Po podrobnom oboznámení sa so žiadosťou o vysvetlenie Vám verejný obstarávateľ v súlade
s ustanovením § 48 zákona o verejnom obstarávaní poskytuje nasledujúce vysvetlenie:

Otázka č. 1:
V prílohe č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny v bode 2. sa uvádza:
Priradenie typu odberného miesta (OM-A, resp. OM-C) k jednotlivým odberným miestam
Odberateľa je uvedené v Prílohe 3 Zmluvy.
V prílohe č. 3 - Odberné miesta (OM) k Zmluve o združenej dodávke elektriny chýba priradenie
typu odberného miesta (OM-A, resp. OM-C).
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ dopĺňa do Prílohy 3 - Odberné miesta (OM) k Zmluve o združenej dodávke
elektriny typ odberného miesta OM-A/OM-C (tvorí prílohu tohto vysvetlenia).
Otázka č. 2:
Navrhujem pôvodne znenie bodu 7 prílohy 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny:
7. Odberateľ môže záväzne objednať elektrinu v ľubovoľný pracovný deň od uzavretia Zmluvy,
najneskôr však do posledného pracovného dňa pred dátumom 16.12. roka predchádzajúceho rok
dodávky. Tvar kriviek jednotlivých tranží sa svojou štruktúrou nelíši od Iniciálneho odberového
diagramu, môžu byť iba proporcionálne upravené. Pre každú tranžu je stanovený minimálny
objem nákupu 50 % z dohodnutého množstva elektriny podľa Iniciálneho odberového diagramu.
V prípade, že Odberateľ neuzavrie dostatočný počet transakcií a nenakúpi tak celý dohodnutý
Iniciálny odberový diagram, Dodávateľ zrealizuje Odberateľovi nákup zostávajúcej časti
Iniciálneho odberového diagramu v termíne podľa tohto bodu. Pre účely tejto Zmluvy sa
pracovným dňom rozumie akýkoľvek deň, ktorý nie je sobotou, nedeľou alebo štátnym sviatkom
v Českej republike alebo na Slovensku.

nahradiť znením:
7. Odberateľ môže záväzne objednať elektrinu v ľubovoľný pracovný deň od uzavretia Zmluvy,
najneskôr však do posledného pracovného dňa pred dátumom 16.12. roka predchádzajúceho rok
dodávky. Tvar kriviek jednotlivých tranží sa svojou štruktúrou nelíši od Iniciálneho odberového
diagramu, môžu byť iba proporcionálne upravené. Pre každú tranžu je stanovený minimálny
objem nákupu 50 % z dohodnutého množstva elektriny podľa Iniciálneho odberového diagramu.
V prípade, že Odberateľ neuzavrie dostatočný počet transakcií a nenakúpi tak celý dohodnutý
Iniciálny odberový diagram, Dodávateľ zrealizuje Odberateľovi nákup zostávajúcej časti
Iniciálneho odberového diagramu v posledný pracovný deň pred dátumom 16.12. roka
predchádzajúceho rok dodávky. Pre účely tejto Zmluvy sa pracovným dňom rozumie akýkoľvek
deň, ktorý nie je sobotou, nedeľou alebo štátnym sviatkom v Českej republike alebo na Slovensku.
Dôvod:
Jasné a zrozumiteľné určenie nákupu dodávateľom v prípade nenakúpenia celého objemu
dodávky.
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ v bode 7 prílohy 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny nahrádza slová
„... v termíne podľa tohto bodu.“ slovami „... v posledný pracovný deň pred dátumom 16.12. roka
predchádzajúceho rok dodávky.“
Otázka č. 3:
V bode 39.10 Súťažných podkladoch sa okrem iného uvádza:
Náklady na výmenu, ciachovanie a servis meradla znáša dodávateľ.
V zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov, platným Prevádzkovým poriadkom
PDS a Technickými podmienkami PDS za namerané údaje ako aj meracie zariadenie zodpovedá
PDS. Náklady na výmenu, ciachovanie a servis meradla znáša PDS.
Žiadame vypustiť predmetné znenie "Náklady na výmenu, ciachovanie a servis meradla znáša
dodávateľ."
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ vypúšťa z bodu 39.10 súťažných podkladov poslednú vetu „Náklady na
výmenu, ciachovanie a servis meradla znáša dodávateľ.“

Ing. Jaroslav Mikla
výkonný riaditeľ úseku hospodárskych služieb a bezpečnosti

Príloha

Príloha 3 - Odberné miesta (OM) k Zmluve o združenej dodávke elektriny
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