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Vec
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov č. 1 - „Dodávka zemného plynu” (DNS)
Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie Súťažných podkladov (ďalej len "SP") zo dňa 06.07.2018 k zákazke
s predmetom „Dodávka zemného plynu”, vyhlásenou vo vestníku verejného obstarávania č. 121/2018, pod zn.
8470 – MUT zo dňa 20.06.2018, 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:
Príloha č. 2 k súťažným podkladom je záväzná? Ak áno, žiadame o vysvetlenie bodu č. 18 tretia odrážka "Uchádzač do ceny za dodávku plynu nezapočíta:" prvá odrážka - v textácii sa cena za distribučné služby myslí
cena za distribúciu a za prepravu spolu? Alebo máme text chápať ako cenu za distribučné služby a cenu za
prepravu osobitne? (Cena za plyn sa skladá z troch zložiek - obchod, preprava, distribúcia)
Odpoveď č. 1:
Záväzná výzva na predloženie ponuky v rámci zriadeného dynamického nákupného systému (vrátane opisu
predmetu zákazky, lehoty na predkladanie ponúk, presnejšej formulácie kritérií na vyhodnotenie ponúk, návrhu
zmluvy a iných potrebných informácií), bude odoslaná všetkým zaradeným záujemcom a to v súlade s § 60 zákona.
Pod pojmom „distribučné služby“ uvedeným v bode č. 18, tretia odrážka Prílohy č. 2 k súťažným podkladom,
verejný obstarávateľ chápe služby súvisiace s distribúciou zemného plynu, bez služieb súvisiacich s jeho
prepravou. Cena za služby súvisiace s prepravou zemného plynu sa totiž môže pri rôznych dodávateľoch líšiť (na
rozdiel od služieb súvisiacich s distribúciou, spotrebnej dane a dane z pridanej hodnoty) a preto je potrebné ju pri
vyhodnocovaní ponúk zohľadniť.
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