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Vec
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov č. 3 - Oznámenie o zmene/doplnení Súťažných
podkladov č. 2 – Oznámenie o zmene lehôt č. 1

Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie Súťažných podkladov (ďalej len "SP") zo dňa 22.10.2021 k zákazke s
predmetom „Dodávka zemného plynu_Výzva č. 9”, vyhlásenej v rámci zriadeného DNS s názvom „Dodávka
zemného plynu“ Vám zasielame nasledovné vysvetlenie:
I.
Otázka č. 1:
„V opise predmetu zákazky sú nasledovné nezrovnalosti:
1. V prvom odstavci pri texte:
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu vrátane zabezpečenia prepravy, distribúcie, štruktúrovania a
prevzatia zodpovednosti za odchýlku na všetkých odberných miestach Banskobystrickej regionálnej správy ciest,
a.s. na 13 kalendárnych mesiacov, s účinnosťou zmluvy od 01.12.2021 od 06:00 hod. do 31.12.2022 do 00:00 hod.
Predpokladaný celkový odber za uvedené obdobie je 2 741,338 MWh. Celkový odber za 13 kalendárnych mesiacov
( od 1.12.2021 – 31.12.2022) je údaj 2 741,338 MWh.
V bode 1. Zoznam odberných miest pre zemný plyn – maloodber je uvedená predpokladaná ročná spotreba (MWh)
po jednotlivých odberných miestach, pričom sumár spotreby za všetky odberné miesta je 2.741,339, teda
rovnaká ako pri spotrebe za 13 kalendárnych mesiacov.
Návrh na zmenu údajov o spotrebe zemného plynu na odberných miestach v bode 1. Zoznam odberných miest pre
zemný plyn – maloodber:

POD kód

Odberné miesto

Predpokladaná
ročná spotreba
(MWh)

Predpokladaná
spotreba za 13
mesiacov (MWh)

Tarifa

SKSPPDIS000710701292
SKSPPDIS000710701851
SKSPPDIS010710002075
SKSPPDIS000610602074

Majerská cesta 94, Banská Bystrica
Kriváň 521, Kriváň
Lieskovská cesta 1832, Zvolen
Priemyselná 6, Ladomerská Vieska

554,037
63,019
34,000
312,012

652,534
74,170
40,016
367,482

8
4
3
8
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SKSPPDIS000610602175
SKSPPDIS000810751778
SKSPPDIS000830021641
SKSPPDIS000810750079
SKSPPDIS000710702038
SKSPPDIS000810750015
SKSPPDIS000810750378
SKSPPDIS000810750377
SKSPPDIS000810751779
Spolu:

Dlhá Lúka 760, Nová Baňa
Vajanského 857, Lučenec
Vajanského 857, Lučenec
13. januára 21, Poltár
Škultétyho 106, Veľký Krtíš
Šibeničný vrch 716, Rimavská
Sobota
Cintorínska 1, Tornaľa
1. mája 620, Hnúšťa
Dobšinského 11, Kokava nad
Rimavicou

108,816
271,526
84,173
387,855
158,823

128,161
319,798
319,798
456,808
187,059

207,060
37,394
494,948

243,871
44,011
582,940

27,676
2 741,339

32,573
3 449,222

7
7
5
8
7
7
3
8
3

Súčasne odporúčame v zozname zmeniť na niektorých odberných miestach distribučnú tarifu , nakoľko distribučná
tarifa pri tých odberných miestach nezodpovedá správnemu zaradeniu odberných miest do tarifných skupín, podľa
predpokladanej ročnej spotreby zemného plynu, v zmysle Rozhodnutia URSO, ktorým sú stanovené ceny za prístup
do distribučnej siete a za distribúciu plynu. V zozname sme zvýraznili opravu“
Odpoveď č. 1:
V kontexte s vyššie uvedenou žiadosťou záujemcu verejný obstarávateľ uvádza, že celkové predpokladané
množstvo zemného plynu, t.j. predpokladané množstvo zemného plynu na obdobie 13 kalendárnych mesiacov je
2 741,339 MWh tak, ako to vyplýva z bodu 1. - Zoznam odberných miest pre zemný plyn – maloodber Prílohy č. 1
k SP_Opis predmetu zákazky_aktualizácia č. 1. Z dôvodu administratívnej chyby ostalo v predmetnej prílohe
pomenovanie stĺpca s názvom „Predpokladaná ročná spotreba (MWh)“, namiesto správneho názvu
„Predpokladaná spotreba za 13 mesiacov (MWh)“. Zároveň sa v predmetnej prílohe ako aj v bode 1. Súťažných
podkladov nachádzalo celkové predpokladané množstvo zemného plynu v hodnote 2 741,338 MWh, namiesto
správneho množstva 2 741,339 MWh. S cieľom vylúčenia akýchkoľvek pochybností verejný obstarávateľ uverejní
celú Prílohu č.1 k SP_Opis predmetu zákazky_aktualizácia č. 1 v novej/aktualizovanej verzii s názvom Príloha č.1 k
SP_Opis predmetu zákazky _aktualizácia č. 2, ako aj Súťažne podklady k Výzve v rámci dynamického nákupného
systému s názvom Súťažne podklady k Výzve v rámci dynamického nákupného systému_aktualizácia č. 1. Verejný
obstarávateľ zároveň dopĺňa do Prílohy č.1 k SP_Opis predmetu zákazky _aktualizácia č. 2 aj predpokladanú ročnú
spotrebu zemného plynu v MWh.
Pokiaľ ide o distribučne tarify jednotlivých odberných miest, tieto kopírujú súčasný (reálny) stav. Verejný
obstarávateľ nevylučuje v budúcom období ich úpravu v súlade s Vašim odporúčaním a Rozhodnutím ÚRSO, avšak
pre účely predmetného verejného obstarávania musí verejný obstarávateľ vychádzať z jestvujúceho stavu.

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.
III.
Verejný obstarávateľ ďalej upozorňuje, že s ohľadom na charakter predmetnej zmeny, mení lehoty týkajúce sa
predmetného verejného obstarávania, a to nasledovným spôsobom:
 Lehota na predkladanie ponúk - do 27.10.2021 do 09:00 hod.
 Otváranie ponúk sa uskutoční dňa do 27.10.2021 do 09:30 hod.

S pozdravom
Mgr. Ľuboš Hláčik
kontaktná osoba verejného obstarávateľa

