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Vec
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov č. 2 - Oznámenie o zmene/doplnení Súťažných
podkladov č. 1

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie Súťažných podkladov (ďalej len "SP") zo dňa 19.10.2021 k zákazke s
predmetom „Dodávka zemného plynu_Výzva č. 9”, vyhlásenej v rámci zriadeného DNS s názvom „Dodávka
zemného plynu“ Vám zasielame nasledovné vysvetlenie:
Verejný obstarávateľ si na úvod dovoľuje upozorniť záujemcov, že inštitút vysvetlenia informácií potrebných na
vypracovanie ponuky zakotvený v § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“) slúži na uvedený účel. Pokiaľ má záujemca potrebu úpravy súťažných
podkladov či inej súvisiacej dokumentácie, má postupovať v súlade s § 164 ZVO.
I.
Otázka č. 1:
„Žiadame o úpravu článku VII. Meranie zemného plynu a odpočty, bod 7.7 a 7.8 Návrhu zmluvy, ktorý pojednáva
o prekročení/nedočerpaní odberu, citujem:
7.7 V prípade, že odberateľ neodoberie zazmluvnené (plánované) množstvo zemného plynu dodávateľ nebude
účtovať žiadne poplatky alebo pokuty za neodobratie plánovaného množstva zemného plynu odberateľovi.
7.8. V prípade, že odberateľ prekročí zazmluvnené (plánované) množstvo zemného plynu dodávateľ nebude
účtovať žiadne poplatky alebo pokuty za prekročenie plánovaného množstva zemného plynu odberateľovi. Cena
za 1MWh zemného plynu odobratého nad rámec plánovaného množstva zemného plynu musí byť rovnaká ako
cena dohodnutá v článku V ods. 5.2 zmluvy.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu, t.z. vysokú volatilitu a nestabilitu trhových cien elektriny na komoditných burzách
je pre dodávateľa vysoké riziko poskytnúť odber bez tolerančných pásiem a im prislúchajúcich sankcií. Preto
žiadame o úpravu ustanovení návrhu zmluvy nasledovne:
Odberateľ je povinný skutočne odobrať minimálne 70 % zo záväzne objednaného množstva zemného plynu. Do
vyhodnocovania skutočne odobratého zemného plynu sa započítavajú aj zmeny dohodnuté medzi Odberateľom a
Dodávateľom počas Zmluvného obdobia. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade neodobrania minimálneho
množstva zemného plynu, zisteného vyhodnotením skutočne odobratého zemného plynu má Dodávateľ právo za
neodobratý zemný plyn (rozdiel medzi skutočne odobratým množstvom zemného plynu a hore uvedeným
minimálnym množstvom) uplatniť voči Odberateľovi zmluvnú pokutu, ktorá je dohodnutá vo výške 30 € za každú
neodobratú MWh. Zmluvná pokuta bude fakturovaná samostatnou faktúrou vystavenou po vyhodnotení
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Zmluvného obdobia. Zmluvná pokuta nie je predmetom DPH a je splatná do 14 dní odo dňa vyhotovenia faktúry.
Odberateľ sa zaväzuje skutočne odobrať maximálne 130 % zo záväzne objednaného množstva zemného plynu. Do
vyhodnocovania skutočne odobratého zemného plynu sa započítavajú aj zmeny dohodnuté medzi Odberateľom a
Dodávateľom počas Zmluvného obdobia. V prípade prekročenia dohodnutého maximálneho množstva, zisteného
vyhodnotením skutočne odobratého zemného plynu má Dodávateľ právo k zemnému plynu odobratého nad
rámec dohodnutého množstva uplatniť cenovú prirážku k zemnému plynu odobratého nad rámec záväzne
objednaného množstva zemného plynu (rozdiel medzi skutočne odobratým množstvom zemného plynu a hore
uvedeným maximálnym množstvom). Cenová prirážka je dohodnutá na 15 €/MWh a je zvýšením ceny zemného
plynu odobratého nad dohodnutý rámec.“
Odpoveď č. 1:
Na základe uvedenej otázky/požiadavky záujemcu verejný obstarávateľ opätovne zanalyzoval znenie súťažných
podkladov, ako aj súvisiacej dokumentácie k predmetnému verejnému obstarávaniu. S ohľadom na štruktúru
odberných miest verejného obstarávateľa, ako aj skutočnosť, že spotreba zemného plynu u verejného
obstarávateľa nedosahuje výrazné výkyvy, akceptuje verejný obstarávateľ vyššie uvedenú požiadavku záujemcu.
S cieľom vylúčenia akýchkoľvek pochybností verejný obstarávateľ uverejní celú Prílohu č.3 k SP_Návrh zmluvy
v novej/aktualizovanej verzii s názvom Príloha č.3 k SP_Návrh zmluvy_aktualizácia č. 1, ako aj Prílohu č.1 k SP_Opis
predmetu zákazky s názvom Príloha č.1 k SP_Opis predmetu zákazky_aktualizácia č. 1.

II.
Verejný obstarávateľ žiada všetkých potenciálnych uchádzačov, aby vyššie uvedené zmeny zohľadnili vo svojich
ponukách (predložených zmluvách). Zároveň verejný obstarávateľ zverejní v profile uskutočnené zmeny v
dokumentoch, ktorých sa zmeny týkali a uverejní ich nové verzie.
Verejným obstarávateľom stanovené lehoty ostávajú v platnosti.
S pozdravom
Mgr. Ľuboš Hláčik
kontaktná osoba verejného obstarávateľa

