
   

Elektronické aukcie  a verejné obstarávanie 

 

 

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 dňa 13.1.2014 a 14.1.2014, na 

ktorú verejný obstarávateľ týmto listom odpovedá spolu s prílohami odpovedá. 

 

Otázka č. 1 

Kapitola H, Príloha č. 2 súťažných podkladov,  bod 13.3. a): „..... do 30 dní....“  

Požadujeme opraviť na  15 dní. 

 

Stanovisko verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ nebude meniť lehotu uvedenú v bode 13.3. a). 

 

Otázka č. 2 

Kapitola H, Príloha č. 2 súťažných podkladov,  bod 13.3. b) – „....  plynu 
zodpovedajúce  35 % zmluvného množstva ...“   
 
Minimálny odber je riešený v bode 8.2. Zmluvy.  Máme rozumieť tomu tak, že najprv 

vyúčtujeme  poplatok za nesplnenie minimálneho odberu podľa bodu 8.2 a potom 

v prípade neuhradenia  poplatku za neodobraté minimálne zmluvné množstvo do 10 dní 

môžeme účtovať pokutu podľa bodu 13.3.b), kde sa bude brať do  úvahy minimálny 

odber 35 % zo zmluvného množstva? Mala by sa opraviť aj splatnosť  z 10 dní na 15 

dní.   

 

Stanovisko verejného obstarávateľa: 

 

Verejný obstarávateľ bod 13.3. b) z Návrhu zmluvy vypúšťa. 

 

 

Otázka č. 3 

Kapitola H, Príloha č. 2 súťažných podkladov, bod 13.5.: 
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13.5 V prípade, že dôjde k odstúpeniu od Zmluvy zo strany Dodávateľa z dôvodu 

uvedeného v bode 13.3 písm. b) tejto Zmluvy, je Odberateľ povinný zaplatiť 

Dodávateľovi zmluvnú pokutu, ktorej výška sa určí použitím nasledovného vzorca:  

(35% z celkového dohodnutého zmluvného množstva plynu – Skutočne odobraté 

množstvo plynu) * Cena plynu vo vyhodnocovacom období = zmluvná pokuta  

Cenou plynu vo vyhodnocovacom období sa rozumie cena plynu podľa bodu 8.1 Zmluvy.  

Minimálny odber je riešený v bode 8.2. Zmluvy.  Máme rozumieť tomu tak, že najprv 

vyúčtujeme  poplatok za nesplnenie minimálneho odberu podľa bodu 8.2 a potom 

v prípade, že odstúpime od zmluvy v zmysle bodu 13.3.b)  môžeme vyúčtovať ďalšiu 

pokutu, kde sa použije minimálny odber vo výške 35 % zo zmluvného množstva? 

 

 

Stanovisko verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ bod 13.5. z Návrhu zmluvy vypúšťa. 

 

Otázka č. 4 

Kapitola H, Príloha č. 2 súťažných podkladov, bod 13.6.:  

13.6 V prípade, že dôjde k jednostrannému odstúpeniu od Zmluvy zo strany Odberateľa 

z dôvodu uvedeného v bode 13.4 tejto Zmluvy, je Dodávateľ povinný zaplatiť 

Odberateľovi zmluvnú pokutu, ktorej výška je určená nasledovným vzorcom:  

(rozdiel schválenej ceny ÚRSO – dohodnutá cena podľa tejto Zmluvy) x (dohodnuté 

množstvo odberu plynu podľa tejto Zmluvy/rok – skutočne odobraté množstvo plynu)= 

zmluvná pokuta  

Podľa tejto formulácie nie je možné jednoznačne určiť výšku zmluvnej pokuty -  prosím 

o vysvetlenie pojmu „schválená cena ÚRSO“ .  

 

Stanovisko verejného obstarávateľa: 

Verejný obstarávateľ uvedený bod 13.6. z Návrhu zmluvy vypúšťa. 

 

Otázka č. 5 

v zmysle súťažných podkladov k predmetu zákazky „Nákup plynu“ zverejnenej vo 

Vestníku č. 252/2013 – 23. 12. 2013 pod označením  20215 - WYT, Vás žiadame o 

doplnenie týchto údajov:  
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Stredný odber:    denné maximálne množstvo v m3 

                                 váhy – percentuálne rozdelenie spotreby podľa mesiacov  

Stanovisko verejného obstarávateľa 

Verejný obstarávateľ dopĺňa váhy do prílohy č. 1 Návrhu zmluvy pre stredný 

odber, pre maloodber sa váhy nedopĺňajú viď. nové znenie časť G. súťažných 

podkladov – prílohy, ktoré tvorí prílohu tohto vysvetlenia. Denné maximálne 

množstvo v m3  je 565 m3. 

 

Na základe redakčnej opravy č. 1 verejný obstarávateľ mení bod 9.2. a 22.1. 

súťažných podkladov na nasledujúce znenie: 

9.2. Lehota na predkladanie ponúk je verejným obstarávateľom stanovená na 

22.01.2014 do 10:00 hod. miestneho času. 

22.1 Otváranie obálok s ponukami uchádzačov označených ako „Ostatné“, ktoré je 
neverejné, t.j. bez zástupcov uchádzačov sa uskutoční na adrese uvedenej 
v bode 1.2 súťažných podkladov dňa 22. 01. 2014 o 10:30 hod. miestneho času 
na mieste uvedenom vo výzve na predkladanie ponúk. 

Verejný obstarávateľ zároveň posiela časť G. súťažných podkladov – Prílohy, 
v ktorej sa nachádza nové znenie Návrhu zmluvy, so všetkými zapracovanými 
zmenami, ktoré vznikli z dôvodu vysvetlení č. 1 a 2., spolu s upravenými prílohami 
Návrhu zmluvy.   
 

Spracovala: Barbora Bíziková 

V Bratislave, dňa 15.01.2014 


