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ZÁUJEMCOVIA 

 

VEC: Vysvetlenie súťažných podkladov 

 Verejný obstarávateľ Bratislavské a kultúrne informačné stredisko vyhlásil 

verejnú súťaž na dodanie tovaru vo vestníku verejného obstarávania č. 252/2013 

prostredníctvom výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 23.12.2013 pod číslom 20215 – 

WYT na zákazku s predmetom „Nákup plynu“. Verejnému obstarávateľovi bola doručená 

žiadosť o vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov a výzvy na predkladanie ponúk 

v súlade s § 100 ods. 1 písm. e) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej 

len ZVO), na ktorú verejný obstarávateľ v súlade s citovaným paragrafom ZVO týmto 

listom odpovedá. 

 

Otázka č. 1 

Výzva na predkladanie ponúk  

Oddiel II. II.3. – obdobie v mesiacoch – 24 – stredný odber áno (01.04.2014 - 31. 03. 

20165) , odberné miesta v kategórii maloodber trvanie zmluvy 19 mesiacov (01. 09. 

2014 – 31. 03. 2016) 

Oddiel VI. VI.2. – Ďalšie doplňujúce informácie – body 3 a 4 sa týkajú dodávok elektrickej 

energie 

 

Stanovisko verejného obstarávateľa: 

Trvanie Zmluvy o združenej dodávke plynu je stanovené na 24 mesiacov t.j. do 

31.3.2016. Pod touto zmluvou budú realizované, maloodber a strednoodber. 

Plnenie pre odberné miesto Gorkého č. 17- (4101512397) 

(SKSPPDIS010130001177), začne v závislosti od ukončenia procesu verejného 

obstarávania dňa 1.4.2014 a bude sa plniť 24 mesiacov, plnenie pre odberné 

miesto Židovská č. 1- (4100012834) (SKSPPDIS000110105917) a Mlynská dolina 

č. 47 : 4100008052 (SKSPPDIS00011019383) sa začne dňa 1.9.2014 a bude sa 

plniť 19 mesiacov. Plnenie vo všetkých odberných miestach sa skončí dňa 

31.3.2016. Teda zmluva s úspešným uchádzačom bude trvať 24 mesiacov, plnenie 

pre jednotlivé odberné miesta však bude rôzne! Verejný obstarávateľ nebude 

meniť lehotu trvania zmluvy ani vo výzve ani v súťažných podkladoch. 
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Otázka č. 2 

Súťažné podklady 

Kapitola A Časť I. bod 6.3 „Verejný obstarávateľ požaduje 15-dňovú splatnosť faktúr“ – 

tento bod je v rozpore s bodmi 9.2.  

 

Stanovisko verejného obstarávateľa: 

Bod 9.2.  je v súťažných podkladoch „Lehota na predkladanie ponúk je verejným 

obstarávateľom stanovená na 16.01.2014 do 09:00 hod. miestneho času.“ Ak mal 

záujemca na mysli bod 9.2 Zmluvy, ktorý znie. „Splatnosť faktúry je 15 

kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Odberateľovi. Ak je Odberateľom subjekt 

verejného práva podľa § 261 ods. 3 a 5 Obchodného zákonníka, faktúra je splatná 

do 30 dní odo dňa jej doručenia Odberateľovi. Faktúru možno doručiť poštou alebo 

e-mailom na adresy uvedené v ods. 9.9. Preddavkové platby vo výške 60% 

z predpokladanej mesačnej platby budú splatné k 15.dňu v mesiaci podľa prílohy č. 

2 Dohoda o platbách za opakované dodávky zemného plynu.“  

 

Verejný obstarávateľ opravuje bod 9.2  na nasledovné znenie: 

„Splatnosť faktúry je 15 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Odberateľovi. 

Faktúru možno doručiť poštou alebo e-mailom na adresy uvedené v ods. 9.9. 

Preddavkové platby vo výške 60% z predpokladanej mesačnej platby budú splatné 

k 15.dňu v mesiaci podľa prílohy č. 2 Dohoda o platbách za opakované dodávky 

zemného plynu.“ 

 

Otázka č. 3 

Kapitola A Časť III. bod 16. – „Zábezpeka sa nepožaduje“  

Kapitola A Časť V. bode 26.8. – „Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov zloženie 

zábezpeky.........“ 

Kapitola A Časť  V. bod 28.1. – „...náležitosti ponuky a zloženia  zábezpeky...“ 

Kapitola A Časť V. bod 28.2. – „....a vylúči ponuku uchádzača, ktorý nezložil zábezpeku 

.....“ 

V bode 16 sa zábezpeka nepožaduje a bode 26.8. sa uvádza, že verejný obstarávateľ 

vyžaduje od uchádzačov zloženie zábezpeky, v bode 28.1 sa uvádza, že komisia bude 

vyhodnocovať ponuky aj na základe zloženia zábezpeky, v bode 28.2. sa uvádza, že 

uchádzač bude vylúčený, ak nezloží zábezpeku. Prosím o vysvetlenie či má byť 

zábezpeka zložená a doplnenie podmienok zloženia zábezpeky. 

 

 

 



   

Elektronické aukcie  a verejné obstarávanie 

 

 

 E-aukcie, s. r. o., Svoradova 1, 811 03 Bratislava, Zapísaná v OR: Oddiel Sro, Vložka  
číslo: 60626/B, IČO:44 980 515 
Tel: 02/ 38 100 111, 02 38 100 666  
E-mail:  e-aukcie@dobryvyber.sk,  info@dobryvyber.sk,    Web:  www.dobryvyber.sk         

Stanovisko verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ nepožaduje zábezpeku a nebude ju v procese 

vyhodnocovania ponúk hodnotiť. V súťažných podkladoch body, ktoré záujemca 

uvádza ostali uvedené body a boli by relevantné len v prípade, keby verejný 

obstarávateľ požadoval zloženie zábezpeky vo výzve a v súťažných podkladoch, čo 

nepožaduje. 

 

Otázka č. 4 

Kapitola A Časť III. Bod 17.1 – v tomto bude sa uvádza, že cena bude spracovaná podľa 

kapitoly C. V kapitole C v bode 2. je uvedené „... cena bude uvedená bez poplatku za 

distribúciu a spotrebnej dane.“  Vzhľadom k tomu, že základom pre výpočet DPH je aj 

spotrebná daň dovoľujeme si Vás požiadať o vysvetlenie bodu 6.: 

- Celková cena predmetu zákazky bez DPH  - bude bez zložiek cien súvisiacich 

s distribúciou a spotrebnej dane  

- Sadzba DPH v % a  výška DPH v eurách – či má byť výška DPH vypočítaná aj so 

spotrebnou daňou aj napriek tomu, že celková cena predmetu zákazky bude bez DPH 

a spotrebnej dane. V každej faktúre bude uvedená spotrebná daň a následne vypočítaná 

výška DPH.  

- Celková cena predmetu zákazky celkom vrátane DPH – vypočítať celkovú cenu aj so 

spotrebnou daňou – prosím upresniť 

 

Stanovisko verejného obstarávateľa: 

Cena bude spracovaná podľa kapitoly C súťažných podkladov nasledovne: 

„Cenovú časť ponuky predmetu zákazky spracuje uchádzač v celom rozsahu 

predmetu zákazky, vrátane prepravy a prevzatia zodpovednosti za odchýlku za 1 

MWh a všetkých vedľajších nákladov spojených s plnením zmluvy. Cena bude 

uvedená bez poplatku za distribúciu a spotrebnej dane.“  

Verejný obstarávateľ požaduje uvádzať: Sadzba DPH v % a  výška DPH v eurách, 

Celková cena predmetu zákazky bez DPH a Celková cena predmetu zákazky 

celkom vrátane DPH bude vypočítaná a uvedená v zmluve, v návrhu na plnenie 

kritérií, následne v elektronickej aukcii  bez spotrebnej dane! 

 

Otázka č. 5 

Kapitola H,  Príloha č. 2 súťažných podkladov ,  článok 5 - „obchodná hodina začiatku 

dodávky  ....“ – zmeniť na: 01. 04. 2014,  o 6:00 hod stredoeurópskeho času .......... 

(plynárenským dňom je časové obdobie 24 hodín, ktoré sa začína o 6:00 hod. 

stredoeurópskeho času -  Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo 14. 01. 
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2013, ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu 

s elektrinou  pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom)  

Stanovisko verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ uznáva pripomienku záujemcu a mení bod 5.1 článku 5 

Zmluvy v súťažných podkladoch na nasledovné znenie: 

5.1 Na základe dohody zmluvných strán bude Dodávateľ dodávať plyn 

Odberateľovi v nasledovnom zmluvnom období: 

5.1.1 Dátum a obchodná hodina začiatku dodávky pre Gorkého č. 17 - 

(4101512397) (SKSPPDIS010130001177) : 1.4.2014, 06:00,  

5.1.2 Dátum a obchodná hodina ukončenia dodávky Gorkého č. 17 - 

(4101512397) (SKSPPDIS010130001177): 31.03.2016, 05:59 hod. 

5.1.3 Dátum a obchodná hodina začiatku dodávky pre Židovská č. 1- 

(4100012834) (SKSPPDIS000110105917) : 1.9.2014, 06:00,  

5.1.4 Dátum a obchodná hodina ukončenia dodávky Židovská č. 1- 

(4100012834) (SKSPPDIS000110105917): 31.03.2016, 05:59 hod. 

5.1.5 Dátum a obchodná hodina začiatku dodávky pre Mlynská dolina č. 47 : 

4100008052 (SKSPPDIS00011019383): 1.9.2014, 06:00,  

5.1.6 Dátum a obchodná hodina ukončenia dodávky Mlynská dolina č. 47 : 

4100008052 (SKSPPDIS00011019383): 31.03.2016, 05:59 hod 

 

 Otázka č. 6 

Kapitola H, Príloha č. 2 súťažných podkladov,  článok 8, bod 8.1.  – zmeniť „ Zúčtovacím 

obdobím .......plynárenský rok“ na: Vyhodnocovacím obdobím pre posúdenie prípadného 

nedodržania dohodnutých objemov odberu je vyhodnocovací rok (vyhodnocovací rok je 

obdobie maximálne 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov). Navrhujeme 

vyhodnocovaní rok pre stredný odber od 01. 04. 2014 do 31. 03. 2015 a od 01. 04. 2015 

do 31. 03. 2016 a maloodber od 01. 09. 2014 do 31. 03. 2016.  

Stanovisko verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ vyhovuje návrhu záujemcu a mení bod 8.1 článku 8 Zmluvy 

v súťažných podkladoch na bod 8.1.1 (nakoľko bod 8.1. už existuje) 

s nasledovným znením: 

8.1.1. Vyhodnocovacím obdobím pre posúdenie prípadného nedodržania 

dohodnutých objemov odberu je vyhodnocovací rok, t.j. obdobie maximálne 

12 po sebe nasledujúcich kalendárnych  mesiacov a to pre stredný odber 
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obdobie od 01.04.2014 do 31.3.2015 a od 1.4.2015 do 31.3.2016 a pre 

maloodber obdobie od 1.9.2014 do 31.3.2016. 

 

Otázka č. 7 

Kapitola H, Príloha č. 2 súťažných podkladov, bod 8.4. – s týmto bodom nesúhlasíme - 

cena bude dohodnutá na fixnej úrovni, nebude sa počas celého vyhodnocovanie obdobia 

meniť  a ani sa nebude aktualizovať – bude dohodnutá v bode 8.1. zmluvy – bod upraviť 

alebo vypustiť 

Stanovisko verejného obstarávateľa: 

Znenie bodu 8.4 prílohy č. 2 súťažných podkladov teda Návrhu zmluvy znie: 

„Aktuálna cena plynu vo vyhodnocovacom období bude vypočítaná ako priemerná 

cena plynu za MWh za obdobie, počas ktorého došlo k prekročeniu odberu plynu nad 

120% z celkového zmluvného množstva.“  

Verejný obstarávateľ na znení tohto bodu nič nemení. 

 

Otázka č. 8 

Kapitola H, Príloha č. 2 súťažných podkladov, bod. 8.8. – s týmto bodom nesúhlasíme – 

žiadame o vypustenie bodu a o jeho vysvetlenie.    

Stanovisko verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ určil túto podmienku nakoľko novelizáciou zákona č. 

25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorá nadobudla účinnosť dňa 1.7.2013 

pribudol v citovanom zákone §10b a jeho znenie hovorí o povinnej náležitosti 

určenia cena vo vzťahu k opakovanému plneniu dodania tovaru. Viď citované 

ustanovenie zákona. Z tohto dôvodu verejný obstarávateľ trvá na ponechaní tohto 

bodu v zmluve. 

Otázka č. 9 

Kapitola H, Príloha č. 2 súťažných podkladov, bod 8.9. – „.... určenú podľa bodu 3 tejto 

zmluvy ...“ – bod 3 nehovorí o cene plynu – žiadame opraviť    

Stanovisko verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ z dôvodu nesprávneho uvedenia mení bod 8.9 na nasledujúce 

znenie: 
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Nové znenie vodu 8.9. 

„V prípade, že druhá zmluvná strana nebude schopná dodať predmet plnenia za cenu 

určenú podľa bodu 8.8 tejto zmluvy odberateľ si vyhradzuje právo vypovedať zmluvu 

v súlade s §10b ods. 3 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ 

Otázka č. 10 

Kapitola H, Príloha č. 2 súťažných podkladov, bod 9.1. – nesúhlasím so znením tohto 

bodu – v kategórii stredný odber je spotreba zemného plynu fakturovaná mesačne, 

v kategórii maloodber je vystavená vyúčtovacia faktúra v mesiaci, v ktorom  je odberné 

miesto zaradené  podľa cyklického odpočtu. V kategórii maloodber je vystavených 11 

faktúr za opakovanú dodávku zemného plynu a 12. faktúra je vyúčtovacia. Bod žiadame 

upraviť.  

Stanovisko verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ trvá na znení bodu 9.1. zmluvy a súhlasí so záujemcom, že 

v kategórii v kategórii maloodber je vystavená vyúčtovacia faktúra v mesiaci, 

v ktorom  je odberné miesto zaradené  podľa cyklického odpočtu. Požaduje však 

vystavenie jednej vyúčtovacej faktúry nakoľko maloodber je fakturovaný ročne 

podľa cyklických periodických odpočtov. 

Otázka č. 11 

Kapitola H, Príloha č. 2 súťažných podkladov, bod 9.2. – nesúhlasíme – žiadame lehotu 

splatnosti faktúr upraviť na 14 dní odo dňa odoslania na poslednú dodávateľovi známu 

adresu odberateľa, nakoľko deň prevzatia a následné odsúhlasenie faktúry odberateľom 

je nepreukázateľné.  Faktúry budeme zasielať po fakturácii  e-mailom.   

Stanovisko verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ určil lehoty splatnosti faktúr na 15 dní napriek tomu, že ako 

subjekt verejného práva môže vo verejnej súťaži určiť podmienky na základe 

vlastného uváženia až do 30 dní. Z tohto dôvodu nebude verejný obstarávateľ 

meniť lehotu splatnosti faktúr na základe podnetu jedného záujemcu, ktorý má 

záujem o 14 dňovú lehotu splatnosti faktúr. Verejný obstarávateľ určil podmienky 

verejného obstarávania na tento predmet zákazky v súlade s princípmi 

nediskriminácie, transparentnosti a hospodárnosti. 
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Otázka č. 12 

Kapitola H, Príloha č. 2 súťažných podkladov, bod 9.7. – SPP štandardne pre všetkých 

odberateľov plynu uplatňuje úrok z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej čiastky za každý 

deň omeškania za obdobie odo  dňa splatnosti faktúry do dňa pripísania platby na účet 

SPP. 

Stanovisko verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ stanovil zmluvné podmienky bez uvedenia akýchkoľvek 

sankcií a pokút medzi zmluvnými stranami. Skutočnosť, že SPP štandardne pre 

všetkých odberateľov plynu uplatňuje úrok z omeškania je pre verejného 

obstarávateľa irelevantná, nakoľko verejný obstarávateľ stanovil podmienky 

dodania predmetu zákazky do návrhu zmluvy a záujemca ich buď akceptuje alebo 

neakceptuje.  

Otázka č. 13 

Kapitola H, Príloha č. 2 súťažných podkladov, bod 13.3. a) – zmeniť na 14 dní odo dňa 

odoslania, bod 13.3. b)  - minimálne zmluvné množstvo je 80 % zmluvného množstva – 

dohodnuté v bode 8.2. Zmluvy o združenej dodávke plynu  - zmeniť  

Stanovisko verejného obstarávateľa: 

Bod 13.3 a) zmluvy verejný obstarávateľ neprijíma a ponecháva v znení, aké bolo 

poskytnuté všetkým záujemcom. Verejný obstarávateľ nevidí dôvod na to, aby 

sám sebe určoval na základe návrhu jedného zo záujemcov tvrdšie zmluvné 

podmienky a navyše navrhnuté nevýhodne pre samotného verejného 

obstarávateľa, pretože plynutie lehôt odo dňa odoslania upomienky namiesto 

doručenia upomienky, je podľa nášho názoru prinajmenšom nevýhodná 

podmienka pre druhú zmluvnú stranu navrhnutá záujemcom verejnému 

obstarávateľovi v procese požiadania o vysvetlenie a doplnenie súťažných 

podkladov. Bod 13.3 b) - určenie tejto podmienky záleží na požiadavke verejného 

obstarávateľa voči záujemcom. Verejný obstarávateľ určil požiadavku na 

minimálne zmluvné množstvo v tomto bode na 35%. 

Otázka č. 14 

Príloha č. 1 – Špecifikácia  odberných miest: 

„PDS“  prosíme o vysvetlenie čo je potrebné doplniť do tohto stĺpca  
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Zmluvné množstvo – pre stredný odber bude 4 388 MWh na obdobie od 01. 04. 2014 do 

31. 03. 2016, t. j. 2 194 MWh/rok. Žiadame o určenie zmluvného množstva pre odberné 

miesta v kategórii maloodber na obdobie od 01. 09. 2014 do 31. 03. 2016 a taktiež aj 

určenie váh (doporučujeme rovnaké preddavky na celé obdobie). 

Stanovisko verejného obstarávateľa: 

Do stĺpca PDS a váha v % vo svojej ponuke pri predkladaní ponúk záujemca zatiaľ 

nič nevypĺňa. 

Prílohu č. 2 záujemca taktiež pri predložení ponuky nevypĺňa. Len ju v znení 

v akom sa nachádza v súťažných podkladoch priloží k návrhu zmluvy. Verejný 

obstarávateľ sa domnieva, že dostatočne jasne v kapitole B.1 súťažných 

podkladov uviedol, aké sú predpokladané množstvá odberu pre jednotlivé 

odberné miesta. Pre zopakovanie: 

 

 



   

Elektronické aukcie  a verejné obstarávanie 
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Otázka č. 15 

Príloha č. 2 Dohoda o platbách  - variabilné symbol budú vygenerované systémom   - 

nebudú v prílohe uvedené   

Stanovisko verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ súhlasí. Viď stanovisko verejného obstarávateľa 

v predchádzajúcom bode. 

Otázka č. 16 

Príloha č. 2 Zmluvy o združenej dodávke plynu - upraviť množstvo plynu na príslušné 

obdobie   

Stanovisko verejného obstarávateľa: 

Verejnému obstarávateľovi nie je jasné, čo záujemca požaduje údaje o množstve 

plynu sú uvedené v súťažných podkladoch a verejný obstarávateľ nemá dôvod ich 

meniť. 

 

Spracovala: Barbora Bíziková 

V Bratislave, dňa 13.01.2014 


