
V rámci vysvetľovania k VO č. 16607 – MST zasielam naše otázky k zmluve o dodávke 
plynu:´ 
  
Otázka č.1  
 
V Čl. IX. Bod 2.4 
2.4 Celková cena vrátane DPH .................. EUR vrátane DPH  
Cena je stanovená za obdobie od začiatku dodávky 1.1.2014 a konca dodávky 31.12.2015. 
slovom: ......................................................................... Euro, .................... centov  
Celková cena je za odobraté množstvo plynu za 24 mesiacov za odberné miesto, vrátane 
všetkých nákladov, súvisiacich s dodaním predmetu zákazky : obchodník, preprava, 
distribúcia, spotrebná daň vrátane DPH.  
  
Hovoríte tu o celkovej cene. V prípade že vzniknú dôvody spôsobené odberateľom napr. 
prekročenie DMM, prekročenie min odberu max. odberu môže byť celková cena navýšená 
o takto stanovené dôvody teda zvýšená? 
  
Odpoveď - prekročenie DMM, prekročenie min odberu, max. odberu sa bude účtovať 
podľa platného sadzobníka dodávateľa. 
 
Otázka č.2 
 
 V Čl. IX. Body 7 a 8 
7. Dohodnutá cena môže byť zmenená len formou písomného dodatku, a to v prípadoch 
vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré v čase uzatvárania zmluvy 
nebolo možné predpokladať a v súlade s Rozhodnutiami ÚRSO a Národnej rady SR.  
8. DPH, prípadne iné aplikovateľné dane si dodávateľ uplatní podľa všeobecne záväzných 
právnych predpisov.  
  
Rovnako ako v predchádzajúcej otázke. V Čl. IX. Bod 2.4 hovoríte o celkovej cene. V bode 2 
tohto čl. hovoríte, že celková cena aj s DPH je nemenná počas celej doby platnosti. Tu sa 
píše, že sa aplikuje podľa aktuálnych predpisov. čo bude platiť keď to bude rozdielne? Pôjde 
sa podľa aktuálnych predpisov a cena sa môže zmeniť? 
Slúži teda celková cena len na určenie poradia v aukcii? 
  
  
V tabuľke majú byť jednotlivé položky: 

• Cena obchodníka za komoditu (EUR) 
• Fixná mesačná sadzba obchodníka (EUR) 
• Celková cena prepravy (EUR) 
• Celková cena distribúcie (EUR) 
• Spotrebná daň     (EUR) 

  
Bez DPH? 
  
Následne do posledného stĺpca sa majú sčítať a zvýšiť o DPH? 
  
Odpoveď  -  v tabuľke sú jednotlivé položky bez DPH a následne do posledného stĺpca 
sa sčítajú a zvýšia o DPH. 
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Otázka č.3 
 
Budú opravy č. 2  k Časti B1 Návrh zmluvy – Zmluva o združenej dodávke elektriny, 
zabezpečení distribúcie elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku, zapracované do 
návrhu zmluvy,  ktorá je súčasťou ponuky? 
 
Odpoveď  - všetky opravy svojim zverejnením menia pôvodné znenie súťažných 
podkladov a teda aj  návrh  zmluvy. Návrh zmluvy má byť predkladaný uchádzačom už 
zo zapracovaním týchto zmien. 
 
Návrh zmluvy – Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie 
elektriny a prenesení zodpovednosti za odchýlku 
 
Otázka č.4  
 
Článok 4.1 – Dodávka elektriny je splnená prechodom elektriny meradlom nachádzajúcim sa 
na odbernom mieste. 
Práva a povinnosti PDS podľa prevádzkového poriadku 
5.1 PDS sa zaväzuje zabezpečiť Užívateľovi distribúciu elektriny do odovzdávacieho miesta a 
za tým účelom zaistiť na danom odbernom mieste pre Užívateľa rezervovanú kapacitu vo 
výške dohodnutej v Zmluve o distribúcii.                                                                                               
Odovzdávacie miesto je určené v zmluve o pripojení. 
 
Odpoveď – Zmluva o združenej dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny 
a prenesení zodpovednosti za odchýlku  rieši vzťah dodávateľ- odberateľ a teda odberné 
miesto. Zmluva o distribúcii nie je predmetom tejto zmluvy.  
 
Otázka č.5 
 
Článok 4.6 písm. c) – Dodávateľ porušil alebo riadne a úplne nesplní niektorú svoju 
povinnosť uvedenú v bode 1.7. 
Prosím konkretizovať  povinnosti. 
 
Zmluvnú pokutu budete požadovať aj v prípade každej nedostupnosti kontaktnej osoby 
(choroba, pracovné povinnosti  atď). 
 
Odpoveď – objektívne príčiny na strane dodávateľa alebo odberateľa nezakladajú 
podmienku na  zmluvnú pokutu.  
 
Otázka č.6 
 
IV. Článok 5.5 až 5.8 – trváte na ich platnosti? 
 
Čo v prípade , keď cena na trhu bude vyššia ako zazmluvnená cena? 
 



Odpoveď – tieto ustanovenia sme v predmetnej zmluve povinní uplatniť  podľa §10b 
zákona o verejnom obstarávaní. Ak bude cena vyššia postupuje sa podľa ustanovení § 
10a zákona o verejnom obstarávaní. 
 
Otázka č.7 
 
V. Článok 8.3 – odpočet určeného meradla sa vykonáva v súlade s Prevádzkovým poriadkom  
a za prítomnosti oprávnenej osoby odberateľa.  
 
Čo v prípade, keď je odpočet vykonávaný diaľkovým prenosom dát (fyzicky sa meradlo 
neodčituje)? 
 
Odpoveď -  v článku 8.3 sa vypúšťa  text „a za prítomnosti oprávnenej osoby 
odberateľa“. 
 
Otázka č.8  
 
Článok 8.8 bod c) - ak o to dodávateľ požiada najviac však jedenkrát za 36 mesiacov 
Podľa cenového rozhodnutia úradu pre reguláciu  sieťových odvetví č.040/2013/E 

 
 
 
Odpoveď – text v článku  8.8 bod c) sa mení na text 
- ak o to dodávateľ požiada najviac však jedenkrát za 12 mesiacov 
 
 
 
 
 



Otázka č.9 
 
 
Článok 10.6 – Dodávateľ je povinný v prípade neočakávaného prerušenia dodávky elektriny 
alebo inej havarijnej situácie požiadať servisný zásah PDS, a to do 30 minút od telefonického 
alebo e-mailoveho oznámenia potreby servisného zásahu. 
 
Toto požadujete v dobe podľa článku 1.7 alebo 24 hod. denne? Nebolo by lepšie zavolať na 
poruchovú linku PDS?  
 
Odpoveď – odberateľ nemá zmluvu s PDS, preto sa požiadavka na zásah rieši cestou 
dodávateľa a zároveň nevie dôvod prerušenia dodávky od dodávateľa. 
 
Otázka č.8  
 
Článok 12.10 – Za podstatné porušenie tejto zmluvy podľa bodu 12.5 písm. e) má odberateľ 
právo na zmluvnú pokutu vo výške 3% z ceny za predpokladané množstvo dodávky elektriny 
uvedené v bode 4.3 tejto Zmluvy za každé takéto porušenie a každý i začatý deň , v ktorom 
nastalo alebo trvalo porušenie zmluvy. 
 
Na zmluvnej pokute budete trvať aj keď okolnosti podľa bodu 12.5. písm. c) spôsobí  tretia 
strana? 
 
Odpoveď – ak niečo spôsobí tretia strana a dodávateľ postupuje podľa ustanovení 
článku 13 tak nemôže byť pokutovaný. 
 


