
Vysvetľovanie číslo 2 

 

V rámci vysvetľovania k VO č. 16607 – MST sa chcem opýtať na časti týkajúce sa návrhu 

zmluvy o dodádvke pynu: 

 

I. V návrhu zmluvy na dodávku plynu píšete v čl. III. Bod 4.  

„4. Dodávateľ bude teda v zmluvnom období poskytovať Odberateľovi združené služby 

dodávky plynu (ďalej len „združené služby“), t.j. dodávať Odberateľovi do jeho odberných 

miest uvedených v čl. V., bod 5 Zmluvy zemný plyn (ďalej len plyn) v dohodnutom 

množstve, zabezpečí prepravu a distribúciu plynu a bude poskytovať systémové služby. „ 

Bod 5 v zmluve nie je. Je možné bod 5 doplniť? Uviesť uvedené odberné miesto z jeho 

adresou POD alebo opraviť text na odvolanie sa na prílohu kde sa uvedené uvedie 

POD SKSPPDIS000530010598 – jednoznačný identifikátor pre dodávateľov aj pre PDS 

niečo podobné ako v elektrike EIC kód 

 

Špecifikácia odberného miesta plynu  

Adresa miesta 

spotreby  

Názov objektu  Číslo odberného 

miesta  

Denné merané 

max. (kWh)  

Tarif  

Akadémia 

ozbrojených síl 

Demänová 393  

Kotolňa  4101456159  234 300  V2  

Predpokladaná celková spotreba plynu v 

roku 2014  

24 500 MWh  

Predpokladaná minimálna spotreba plynu 

v roku 2014  

19 600 MWh  

Predpokladaná maximálna spotreba plynu 

v roku 2014  

29 400 MWh  

      

 

Rovnako pre rok 2015 

 

Odpoveď -  doplní sa   bod 5 a aj číslo POD SKSPPDIS000530010598  - zapracujeme do 

návrhu zmluvy pridaním do prílohy č.1. 

 

Špecifikácia odberného miesta plynu  

Adresa miesta 

spotreby  

Názov objektu  

Číslo POD 

Číslo odberného 

miesta  

Denné merané 

max. (kWh)  

Tarif  

Akadémia 

ozbrojených síl 

Demänová 393  

Kotolňa  

SKSPPDIS000530010598 

4101456159  234 300  V2  

Predpokladaná celková spotreba plynu v roku 

2014  

24 500 MWh  

Predpokladaná minimálna spotreba plynu v roku 

2014  

19 600 MWh  

Predpokladaná maximálna spotreba plynu v roku 

2014  

29 400 MWh  

      

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. V návrhu zmluvy na dodávku plynu píšete v čl. V. Bod 2 

„2. V prípade vzniku nového odberného miesta odberateľa, bude dodávka plynu do tohto 

odberného miesta riešená formou písomného Dodatku k tejto zmluve, pri dodržaní cien 

dohodnutých v Čl. IX. tejto zmluvy.“  

Žiadame vypustiť text  „pri dodržaní cien dohodnutých v Čl. IX. tejto zmluvy“ – Nové 

množstvo je potrebné nanovo oceniť.  Mohli by ste takto donekonečna zvyšovať odberné 

miesta a zaplatiť pôvodne dohodnutú celkovú cenu 

 

Odpoveď – Text sa vypustí. 

 

III. V návrhu zmluvy na dodávku plynu píšete v čl. VI. Bod 3 

„3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si dohodnú najneskôr do 7 kalendárnych dní po podpise 

zmluvy formou písomného Dodatku k tejto zmluve a pre účely plánovania odberu plynu, 

percentuálne podiely (váhy) zo zmluvného množstva v segmentoch Veľkoodber ( ďalej len 

VO) a Stredoodber (ďalej len SO ) a to pre jednotlivé kalendárne mesiace zmluvného 

obdobia.“ 

Žiadame vypustiť text: a Stredoodber (ďalej len SO )- ide len o veľkoodber. 

 

Odpoveď – Text sa vypustí. 

 

 

IV.  V návrhu zmluvy na dodávku plynu píšete v čl. IX. Bod 2 

„2. Cena za predmet zmluvy bola odsúhlasená a potvrdená obidvomi zmluvnými stranami na 

základe výsledku elektronickej aukcie v rámci VO. Jednotkové ceny v rámci štruktúry ceny 

budú pevné a nemenné.  

Všetky ceny sú uvedené v Prílohe č….. - Cena pre odberné miesto zemného plynu na rok 

2014 a 2015, ktorá je nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. „ 

Tuto prílohu si môžeme vytvoriť sami a môžeme ju použiť ako samostatnú prílohu k zmluve? 

Ceny za distribúciu pri oceňovaní budú použité podľa rozhodnutia URSO pre distribúciu 

2013. Chcem si len potvrdiť akonáhle sa zmení cena distribúcie novým rozhodnutím URSO 

môžeme použiť tuto novu cenu alebo budete potrebovať uzavrieť dodatok ktorým sa táto nová 

cena príjme a vy ju prijmete tak ako bude schválená URSO-m. 

 

Odpoveď prílohy budú doplnené v návrhu zmluvy. 

 

V. Nerozumiem asi chyba 

- oprava č. 11. V článku IX. v bode 12. sa nahrádza text: „Lehota splatnosti faktúr je 30 

kalendárnych dní odo dňa doručenia Odberateľovi“,  

týmto textom: „8.1 Montáž, pripojenie alebo výmenu určeného meradla zabezpečí Dodávateľ 

cestou PDS po splnení ustanovených technických podmienok merania elektriny príslušného 

PDS. Druh, počet, veľkosť a umiestnenie určeného meradla a ovládacích zariadení určuje 



PDS v zmysle zákona o energetike. Úpravy na umiestnenie určeného meradla zabezpečuje 

Odberateľ na vlastné náklady.“  

Zároveň sa nahrádza text: “ Za deň splatnosti sa považuje deň, v ktorom bola suma z  

faktúry odpísaná z účtu Odberateľa.“  

týmto textom: “ Za deň splatnosti sa považuje deň, v ktorom bola suma z faktúry pripísaná na 

účet dodávateľa.“ 

 

Odpoveď áno  je to chyby v písaní. Pri kopírovaní textu  došlo k vystrihnutiu časti textu 

v oprave č.11.  Správny text bude v oprave č. 2 opravený a znie: 

 

- oprava č. 11. V článku IX. v bode 12. sa nahrádza text: „Lehota splatnosti faktúr je 30 

kalendárnych dní odo dňa doručenia Odberateľovi“,  

týmto textom: „Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia v 

elektronickej podobe na adresu anton.jacko@aos.sk. 

Zároveň sa nahrádza text: “ Za deň splatnosti sa považuje deň, v ktorom bola suma z  

faktúry odpísaná z účtu Odberateľa.“  

týmto textom: “ Za deň splatnosti sa považuje deň, v ktorom bola suma z faktúry pripísaná 

na účet dodávateľa.“ 

 

 

VI.  Vo viacerých častiach návrhu zmluvy hovoríte o Príloha č......... 

Môžeme si uvedené prílohy vytvoriť sami? 

Mohlo by ich byť viac? 

Napr.   príloha č. 1 –Špecifikácia odberného miesta : adresa, označenia, POD, spotreby ZM, 

DMM po rokoch aj s toleranciami ako ste uvádzali, váhy odberu( profil), prípadne regulačné 

podmienky 

príloha č. 2 –Cena -ceny s tabuľkou podľa A3 ale aj presným rozpísaním jednotlivých 

podpoložiek, ktoré vytvárajú položky v tabuľke A3, presného spôsobu výpočtu aj so 

spôsobom doúčtovaní pri nedodržaní celkovej spotreby +/-20% 

Prípadne ďalšie prílohy. 

 

Zoznam prílohy by bol použitý ako posledný bod zmluvy t.j. v čl. XIV. ako bod 13. 

Návrh zmluvy by bol tak ako ste uviedli a ďalšie časti by boli v prílohách ako je uvedené 

vyššie. 

 

Odpoveď -  akceptujeme návrh. 

 

VII.  V oprave č. 2 ste v oprave č. 39 opravili tabuľky A3  

V tabuľke na plyn je posledný stĺpec „Cena celkom s DPH (EUR)“ nemá byť cena za plyn 

bez DPH? 

Keď to bude s DPH majú byť jednotlivé ceny v tabuľke A3 vyplnené s DPH? 

 

 

Rovnako nerozumiem na poslednej strane opravy č. 2 časti: 

„b) Kritériá na vyhodnotenie ponúk :        

Časť 1 – zemný plyn  

Kritérium č. 1:  

Najnižšia cena v € bez DPH, podľa podmienok týchto súťažných podkladov, ktorou sa 

rozumie celková zmluvná cena za dodanie predmetu zákazky v € s DPH a ostatných odvodov 



v krajine verejného obstarávateľa vo výške platnej ku dňu vyhlásenia postupu verejného 

obstarávania. “ 

Vyhodnocovať sa bude teda s DPH alebo bez DPH a ako to bude v el. aukcii s DPH 

alebo bez DPH? 

 

 

Odpoveď: je to chyba v písaní správny text je pre plyn aj elektrickú energiu je: 

 

Kritérium č. 1:  

Najnižšia cena v € s DPH, podľa podmienok týchto súťažných podkladov, ktorou sa 

rozumie celková zmluvná cena za dodanie predmetu zákazky v € s DPH a ostatných 

odvodov v krajine verejného obstarávateľa vo výške platnej ku dňu vyhlásenia postupu 

verejného obstarávania.  

 

 

 


