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Vec: Predmet zákazky „Dodávka zemného plynu“ – Vysvetlenie informácií uvedených v súťažných 

podkladoch č. 2 

 

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, so sídlom Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava (ďalej len 
„verejný obstarávateľ“) uverejnil v Úradnom vestníku EÚ zo dňa 13.09.2013 pod zn. 2013/S 178-306826 a 
vo Vestníku verejného obstarávania č. 179/2013 zo dňa 13.09.2013 pod zn. 15461 – MST Oznámenie o 
vyhlásení verejného obstarávania (ďalej len „Oznámenie“) na predmet zákazky „Dodávka zemného 
plynu“. 

V zmysle § 38 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a bodu 8 súťažných 
podkladov Vám zasielame vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch, ktoré si vyžiadali 
niektorí záujemcovia. Otázky záujemcov neboli redakčne upravované, sú v plnom znení ako boli doručené. 

 

Otázka 1: 
V časti Ostatné, v bode 15.3 požadujete: Verejný obstarávateľ požaduje, aby 
úspešným uchádzačom predložená Rámcová dohoda a následná Zmluva o dodávke 
plynu bola vypracovaná v súlade s časťami B.3 – „Obchodné podmienky dodania 
predmetu zákazky“, B.1 – „Opis predmetu zákazky“ a B.2 – „Spôsob určenia ceny“ 
týchto súťažných podkladov. 
 
Otázka:  prosíme presne špecifikovať, či v dokladoch a dokumentoch požadujete 

predložiť aj návrh rámcovej zmluvy a Zmluvy o dodávke plynu. V 
bode15.1.1 ani  15.1.2 nie je písaná požiadavka na predloženie Rámcovej 
dohody a Zmluvy.  

 

Odpoveď 1: Podľa bodu 15.1.2.8 časti A.1 Pokyny pre uchádzačov súťažných podkladov 
verejný obstarávateľ požaduje predložiť v časti ponuky označenej ako  
„Ostatné“ : 
„Čestné vyhlásenie uchádzača podľa Prílohy č. 4, že súhlasí s obchodnými  
podmienkami dodania predmetu zákazky uvedenými v častiach B.3 – 
„Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky“, B.1 – „Opis predmetu 
zákazky“ a B.2 – „Spôsob určenia ceny“ týchto súťažných podkladov a 
v prípade, že sa stane úspešným uchádzačom, predloží na vyzvanie 
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v stanovenej lehote verejnému obstarávateľovi podpísanú Rámcovú dohodu 
a Zmluvu o dodávke plynu na predmet zákazky v súlade s uvedenými 
podmienkami a poskytne verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť, 
potrebnú na uzavretie rámcovej dohody a zmluvy o dodávke plynu podľa § 
45 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní.“ 
V časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky je uvedené: 
„...Rámcová dohoda bude uzavretá pre celý predmet zákazky. Návrh 
rámcovej dohody vyhotoví a predloží úspešný uchádzač. Rámcová dohoda 
nesmie byť v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania a so 
súťažnými podkladmi“ 

Podľa vyššie uvedeného vyplýva, že uchádzač v rámci ponuky časť „Ostatné 
predkladá len čestné prehlásenie podľa Prílohy č. 4 súťažných podkladov 
a návrh rámcovej dohody (vrátane príloh) predkladá až úspešný uchádzač.   

Otázka 2: 
V časti 3  Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia  v tabuľke  v prvom 
stĺpci A prosíme text „Jednotková cena bez DPH“ nahradiť textom :“ Jednotková 
cena v EUR/MWh bez DPH a SpD“ a zároveň doplniť v jednotku , či €/MWh alebo 
€/kWh, 
Odôvodnenie: spotrebná daň DPH sa účtuje aj zo spotrebnej dane. 

 

Odpoveď 2: V prílohe č. 1 k časti A.3 Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia 
súťažných podkladov v prvom stĺpci A tabuľky je uvedený text „Navrhovaná 
cena v EUR bez DPH“ a nie ako záujemca nesprávne uvádza „Jednotková cena 
bez DPH“.  

V zmysle bodu 1.2 časti A.3 Kritériá na hodnotenie ponúk a spôsob ich 
uplatnenia „Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková 
cena za dodanie predmetu zákazky, vypočítaná a vyjadrená v eurách bez 
DPH...“. Uchádzač do Prílohy č. 1 uvádza Celkovú cenu za dodanie predmetu 
zákazky (v stĺpci „A“ -celkovú cenu v EUR bez DPH, v stĺpci „B“ – DPH 
v EUR, v stĺpci „C“ – celkovú cenu v EUR s DPH). 

 

Otázka 3: 
V časti B.1  Opis predmetu zákazky 
„Požadujeme aj možnosť pripojenia nových, prípadne rušenie nepotrebných 
odberných miest potreby objednávateľa.  Nové odberné miesta sa budú riešiť 
dodatkami k rámcovej dohode (špecifikácia odberných miest).  
 
Otázka:  prosíme vysvetliť čo bude obsahovať dodatok k rámcovej dohode. Nakoľko 

cena v zmluve bude stanovená pre toleranciu +/ -15% dohodnutého 
množstva bez vplyvu na dohodnutú cenu. 

 

Odpoveď 3: V zmysle bodu 1. časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov 
je predmetom zákazky realizácia dodávky zemného plynu   do 
odberných  miest  verejného obstarávateľa. Zoznam odberných miest 
s ročným odberom nad 633 000 kWH (S) vrátane predpokladaného 
množstva (predpokladanej spotreby) zemného plynu za kalendárny rok 
2014 je uvedený v tejto časti súťažných podkladov. 
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Dohodnutý ročný odber celkom sa môže pohybovať v rozpätí 85,00% - 
115,00% dohodnutého množstva bez vplyvu na dohodnutú cenu pri 
odberných miestach, ktoré sú predmetom rámcovej dohody. 
 
V zmysle bodu 3.5 časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných dokladov 
prípadný dodatok k rámcovej dohode bude riešiť možnosť pripojenia 
nových, prípadne rušenia nepotrebných odberných miest podľa potreby 
verejného obstarávateľa. 
 

Otázka 4: 
V časti B.1  Opis predmetu zákazky 
V tabuľke zoznam odberných miest uvádzate DMM v kWh. 
Doplnenie: prosíme DMM uviesť pre jednotnosť aj v m3. 

 

Odpoveď 4: DMM (denné maximálne množstvá) boli v časti B.1 Opis predmetu zákazky 
súťažných podkladov stanovené v kWh.  
Viď. Vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch č. 1 zo dňa 
14.10.2013.  

 

Otázka 5: 
V Čl. VI. Platobné a fakturačné podmienky uvádzate : 
Fakturačným obdobím pre OM kategória S za dodávku plynu a združených služieb 
je jeden kalendárny mesiac. Podkladom pre vystavenie daňového dokladu (faktúry) 
zo strany Dodávateľa (vrátane DPH) pre Odberateľa bude zálohová faktúra 
 
Námietka: Daňovým dokladom je mesačná zúčtovacia faktúra, teda nie zálohová 

faktúra. Štylizácia je z hľadiska daňového nesprávna. 
Podkladom pre vystavenie daňového dokladu je namerané množstvo 
plynu. 

  
Navrhujeme štylizáciu:  

Vyúčtovaciu faktúru za združenú dodávku plynu pre Odberné miesta 
s ročnou spotrebou nad 633 MWh vyhotoví Predávajúci k poslednému 
dňu príslušného mesiaca. Vo vyúčtovacej faktúre sa odpočítajú 
preddavky, ktoré boli Kupujúcim uhradené Predávajúcemu za príslušný 
mesiac, pokiaľ boli do konca fakturačného obdobia pripísané na účet 
Predávajúceho. Vyúčtovaciu faktúru za združenú dodávku plynu pre 
Odberné miesta s ročnou spotrebou do 633 MWh vyhotoví Predávajúci 
k poslednému dňu príslušného fakturačného obdobia. Vo vyúčtovacej 
faktúre sa odpočítajú preddavky, ktoré boli Kupujúcim uhradené 
Predávajúcemu za príslušné fakturačné obdobie, pokiaľ boli do konca 
fakturačného obdobia pripísané na účet Predávajúceho. Vyúčtovaciu 
faktúru za združenú dodávku plynu je Predávajúci oprávnený vyhotoviť 
aj v prípade mimoriadneho odpočtu, pri výmene určeného meradla, 
ukončení odberu a pod. 

 

Odpoveď 5: Verejný obstarávateľ navrhované znenie akceptuje. Bod 2 čl. VI. Platobné 
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a fakturačné podmienky sa upraví nasledovne: 
 
Fakturačným obdobím pre OM kategória S za dodávku plynu a združených služieb 
je jeden kalendárny mesiac.  
 
V súvislosti s vyššie uvedeným sa ustanovenie bodu 3 čl. VI. Platobné 
a fakturačné podmienky v pôvodnom znení:  
 
Dodávateľ zašle odberateľovi po skončení každého fakturačného obdobia 
vyúčtovaciu faktúru za dodávku plynu do príslušných OM v zmysle zmluvy 
o dodávke plynu, v ktorej budú zohľadnené všetky uhradené preddavkové platby, 
resp. faktúry za opakované dodávky  plynu.  
Fakturačné obdobie je obdobie od prvého do posledného Dňa (vrátane) každého 
kalendárneho mesiaca. 
 
Nahradí nasledovným znením: 
Vyúčtovaciu faktúru za združenú dodávku plynu pre Odberné miesta s ročnou 
spotrebou nad 633 MWh vyhotoví Predávajúci k poslednému dňu príslušného 
mesiaca. Vo vyúčtovacej faktúre sa odpočítajú preddavky, ktoré boli Kupujúcim 
uhradené Predávajúcemu za príslušný mesiac, pokiaľ boli do konca fakturačného 
obdobia pripísané na účet Predávajúceho. Vyúčtovaciu faktúru za združenú 
dodávku plynu je Predávajúci oprávnený vyhotoviť aj v prípade mimoriadneho 
odpočtu, pri výmene určeného meradla, ukončení odberu a pod. 
 

 

Otázka 6: 
V Čl. VI. Platobné a fakturačné podmienky uvádzate: 
 Odberateľ je povinný uhradiť dodávateľovi každú faktúru v plnej výške tak, aby 
celková čiastka k úhrade bola pripísaná na účet dodávateľa v lehote do 30 dní odo 
dňa  doručenia  faktúry  do sídla odberateľa. 
 
Návrh:       Odberateľ je povinný uhradiť dodávateľovi každú faktúru v plnej výške 

tak, aby celková čiastka k úhrade bola pripísaná na účet dodávateľa 
v lehote do 30 dní odo dňa  vystavenia faktúry. 

 
Odôvodnenie: návrh zmluvy nerieši, akým spôsobom bude zákazník deklarovať 

dodávateľovi doručenie faktúry aby následne dodávateľ určil splatnosť 
faktúry. 

 

Odpoveď 6: Verejný obstarávateľ navrhované znenie akceptuje. Bod 6 čl. VI. Platobné 
a fakturačné podmienky sa upraví nasledovne: 
 
Odberateľ je povinný uhradiť dodávateľovi každú faktúru v plnej výške tak, aby 
celková čiastka k úhrade bola pripísaná na účet dodávateľa v lehote do 30 dní odo  
dňa  vystavenia faktúry. 
 
V súvislosti s vyššie uvedeným sa znenie bodu 5.3 článku I. časti A.1 Pokyny 
pre uchádzačov súťažných podkladov upravuje nasledovne: 
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Verejný obstarávateľ umožní zálohovú fakturáciu (preddavok) na mesačnú 
dodávku predmetu zákazky (zemného plynu) do všetkých troch OM spoločne vo 
výške 80% predpokladanej ceny mesačnej dodávky plynu vrátane DPH v zmysle 
rámcovej dohody a samostatne uzatvorenej zmluvy o dodávke plynu pre tieto OM 
s mesačným zúčtovaním, bližšie podmienky sú definované v súťažných 
podkladoch v Časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky. Doba 
splatnosti daňového dokladu je 30 dní odo dňa vystavenia faktúry. Posledná 
faktúra spoločne za všetky tri OM musí byť doručená verejnému obstarávateľovi 
do 15 dní po ukončení zmluvného obdobia. Vo faktúre je potrebné uvádzať číslo 
príslušnej rámcovej dohody, resp. číslo obchodného partnera  alebo zákaznícke 
číslo vygenerované systémom, v prípade, ak fakturačný systém záujemcu 
neumožňuje uvádzať vo faktúrach číslo rámcovej dohody).  

V súvislosti s vyššie uvedeným sa znenie bodu 3.13 časti B.1 Opis predmetu 
zákazky súťažných podkladov sa upravuje nasledovne: 

Doba splatnosti daňového dokladu je 30 dní odo dňa vystavenia faktúry. 
Posledná faktúra za OM musí byť doručená verejnému obstarávateľovi do 15 dní po 
ukončení zmluvného obdobia.   

Otázka 7: 
Bod 5.3 odsek 5 článok I. časti A.1 Pokyny pre uchádzačov + Bod 3.13 časti B.1 
Opis predmetu zákazky: Doba splatnosti daňového dokladu je 30 dní od jeho 
preukázateľného doručenia verejnému obstarávateľovi.  

 
Otázka: Akým spôsobom bude preukázané doručenie daňového dokladu 

verejnému obstarávateľovi? 
Návrh: Navrhujeme zmeniť ustanovenia nasledovne: „Doba splatnosti 

daňového dokladu je 30 dní odo dňa  jeho preukázateľného odoslania na 
poslednú dodávateľovi známu adresu verejného obstarávateľa.“  

 Zároveň v zmysle zmeny vyššie uvedených bodov žiadame upraviť bod 5. 
Čl. VI Rámcovej dohody. 

 

Odpoveď 7: Verejný obstarávateľ upravil znenie jednotlivých ustanovení – viď. odpoveď 
na otázku č. 6 

Otázka 8: 
Bod 5.3 odsek 5 článok I. časti A.1 Pokyny pre uchádzačov: Vo faktúre je potrebné 
uvádzať číslo príslušnej rámcovej dohody.  

 

Otázka: Nakoľko fakturačný systém nám neumožňuje uvádzať vo faktúrach Vami 
požadované číslo rámcovej dohody, je možné iné označenie faktúr?    

Návrh: Navrhujeme vzhľadom na možnosti fakturačného systému vo faktúrach 
uvádzať číslo obchodného partnera, tak ako doposiaľ, ktoré bolo 
v minulosti vygenerované systémom a zostáva nezmenené.  

 

Odpoveď 8: Verejný obstarávateľ upravuje znenie bodu 5.3 článku I. časti A.1 Pokyny 

pre uchádzačov súťažných podkladov (posledná veta) nasledovne:  
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... Vo faktúre je potrebné uvádzať číslo príslušnej rámcovej dohody, resp. číslo 
obchodného partnera  alebo zákaznícke číslo vygenerované systémom, v prípade, 
ak fakturačný systém záujemcu neumožňuje uvádzať vo faktúrach číslo rámcovej 
dohody).  

 

Otázka 9: 
Článok III. Predmet rámcovej dohody  
 
Návrh: Navrhujeme doplniť body 

3. Táto Rámcová dohoda sa uzatvára na základe vzájomne 
odsúhlaseného zámeru  spoločného vyhodnotenia dodávky plynu na 
obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2017, realizovanej na základe 
individuálnych zmlúv o dodávke plynu v zmysle článku II. tejto 
Rámcovej dohody (ďalej tiež len „individuálne zmluvy“ alebo 
jednotlivo „individuálna zmluva“) identifikovaných v prílohe č.1 tejto 
Rámcovej dohody. 

 
4. Individuálne zmluvy zmluvné strany uzatvoria na dobu určitú do 

31.12.2017. 
 
5. Dodávateľ a odberateľ sa nadväzne na podmienky dohodnuté pre 

dodávku plynu v zmysle individuálnych zmlúv identifikovaných 
v prílohe č. 1 tejto Rámcovej dohody dohodli, že pre vyhodnotenie 
množstiev odobratých v období od 01.01.2014 do31.12.2017 podľa 
uvedených individuálnych zmlúv bude použitý postup uvedený v tejto 
Rámcovej dohode. 

 

Odpoveď 9: Verejný obstarávateľ navrhované znenie akceptuje. Článok III. Predmet 
rámcovej dohody rámcovej dohody bude doplnený o nasledovné body: 

3. Táto Rámcová dohoda sa uzatvára na základe vzájomne odsúhlaseného 
zámeru  spoločného vyhodnotenia dodávky plynu na obdobie od 01.01.2014 
do 31.12.2017, realizovanej na základe individuálnych zmlúv o dodávke 
plynu v zmysle článku II. tejto Rámcovej dohody (ďalej tiež len 
„individuálne zmluvy“ alebo jednotlivo „individuálna zmluva“) 
identifikovaných v prílohe č.1 tejto Rámcovej dohody. 

 
4. Individuálne zmluvy zmluvné strany uzatvoria na dobu určitú do 

31.12.2017. 
 

5. Dodávateľ a odberateľ sa nadväzne na podmienky dohodnuté pre dodávku 
plynu v zmysle individuálnych zmlúv identifikovaných v prílohe č. 1 tejto 
Rámcovej dohody dohodli, že pre vyhodnotenie množstiev odobratých 
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v období od 01.01.2014 do31.12.2017 podľa uvedených individuálnych 
zmlúv bude použitý postup uvedený v tejto Rámcovej dohode. 

 

Otázka 10: 
Článok IV. Podmienky dodávky a vyhodnotenie množstiev 

 
Návrh: z dôvodu potreby zadefinovania Vyhodnocovacieho obdobia , 

navrhujeme za bod 3. Vložiť nový bod č. 4 s nasledovným znením:  
„Vyhodnocovacím obdobím skutočne odobraného množstva zemného 
plynu a ročného zmluvného množstva spotreby zemného plynu vzhľadom 
na objednanie distribučnej kapacity zemného plynu počas platnosti 
rámcovej dohody a následnej zmluvy o dodávke plynu bude 12 
mesiacov“  

 

Odpoveď 10: Verejný obstarávateľ navrhované znenie akceptuje. Článok IV. Podmienky 
dodávky rámcovej dohody bude doplnený o nasledovný bod: 

 
4. Vyhodnocovacím obdobím skutočne odobraného množstva zemného plynu a 

ročného zmluvného množstva spotreby zemného plynu vzhľadom na objednanie 
distribučnej kapacity zemného plynu počas platnosti rámcovej dohody 
a následnej zmluvy o dodávke plynu bude 12 mesiacov.  

 

Otázka 11: 
Článok IV. Podmienky dodávky a vyhodnotenie množstiev 
 
Návrh: navrhujeme vložiť nový bod č. 5. Článku IV: 

„Dodávateľ vyhodnotí celkové množstvo energie odobraté odberateľom 
v OM podľa prílohy č.1 tejto Rámcovej zmluvy spoločne, a to po 
skončení Vyhodnocovacieho obdobia alebo pri skončení účinnosti 
všetkých individuálnych zmlúv podľa toho, čo nastane skôr, a to 
spôsobom a s dôsledkami uvedenými v tejto Rámcovej zmluve.“ 

 

Odpoveď 11: Verejný obstarávateľ navrhované znenie akceptuje. Článok IV. Podmienky 
dodávky rámcovej dohody bude doplnený o nasledovný bod: 

 
5. Dodávateľ vyhodnotí celkové množstvo energie odobraté odberateľom v OM 

podľa prílohy č.1 tejto Rámcovej zmluvy spoločne, a to po skončení 
Vyhodnocovacieho obdobia alebo pri skončení účinnosti všetkých 
individuálnych zmlúv podľa toho, čo nastane skôr, a to spôsobom 
a s dôsledkami uvedenými v tejto Rámcovej zmluve.“ 

 

Otázka 12: 
Bod 4 článku IV. Rámcovej dohody  
 
Návrh: navrhujeme pôvodný bod č. 4. Článku IV Rámcovej dohody prečíslovať 

na bod 6.  
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Odpoveď 12: Verejný obstarávateľ návrh znenie akceptuje a v súlade s odpoveďou č. 10 a 11 
bude pôvodný bod č. 4 Článku IV Podmienky dodávky rámcovej dohody 
prečíslovaný na bod č. 6.   
 

Otázka 13: 
Bod 5. Článok IV. Rámcovej dohody: Odberateľ   sa   zaväzuje   počas   
jednotlivých období dodávky odobrať  minimálne  85  %   a maximálne  115% 
spoločného   zmluvného   množstva plynu   dohodnutého   v tejto rámcovej dohode  
a následnej zmluve o dodávke plynu pre OM kategórie  stredný odber (ďalej len 
„S“). V prípade nedodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete, je 
dodávateľ oprávnený postupovať v zmysle podmienok dohodnutých v zmluve 
o dodávke plynu. 

 
Návrh: Navrhujeme pôvodný bod č. 5. Článku IV Rámcovej dohody prečíslovať 

na bod 7 a upraviť znenie bodu nasledovne:  
„Odberateľ sa zaväzuje vo všetkých OM uvedených v prílohe č. 1 tejto 
Rámcovej zmluvy počas jednotlivých Vyhodnocovacích období dodávky 
odobrať minimálne 85 % a maximálne 115 % spoločného zmluvného 
množstva dohodnutého v zmluve pre OM. V prípade nedodržania 
podmienok uvedených v predchádzajúcej vete, je dodávateľ oprávnený 
vykonať vyhodnotenie množstiev postupom a s dôsledkami dohodnutými 
v jednotlivých individuálnych zmluvách a uplatniť si voči odberateľovi 
tam dohodnuté nároky. 

 

Odpoveď 13: Verejný obstarávateľ navrhované znenie akceptuje. Pôvodný bod č. 5 Článku 
IV. Podmienky dodávky rámcovej dohody bude prečíslovaný na bod č. 7  
 a znenie bude upravené nasledovne: 

 
7. Odberateľ sa zaväzuje vo všetkých OM uvedených v prílohe č. 1 tejto Rámcovej 

zmluvy počas jednotlivých Vyhodnocovacích období dodávky odobrať 
minimálne 85 % a maximálne 115 % spoločného zmluvného množstva 
dohodnutého v zmluve pre OM. V prípade nedodržania podmienok uvedených 
v predchádzajúcej vete, je dodávateľ oprávnený vykonať vyhodnotenie 
množstiev postupom a s dôsledkami dohodnutými v jednotlivých individuálnych 
zmluvách a uplatniť si voči odberateľovi tam dohodnuté nároky. 

 

Otázka 14: 
V zmysle vyššie uvedených zmien navrhujeme pôvodné body č. 5.1. až 5.5. Článku 
IV Rámcovej dohody prečíslovať na body 7.1 až 7.5. 

 

Odpoveď 14: Verejný obstarávateľ v súlade s odpoveďou č. 13 návrh akceptuje. Pôvodné 
body č. 5.1 až 5.5 Článku IV. Podmienky dodávky rámcovej dohody budú 
prečíslované na bod č. 7.1 až 7.5. 

 

Otázka 15: 
Bod 5.4. článok IV. Rámcovej dohody : Dodávateľ je oprávnený, na základe vyššie 
odobraného množstva plynu odberateľom, za obdobie ktoré bolo  dohodnuté 
v Zmluve o dodávke plynu, zvýšiť cenu plynu odobraného nad plánované množstvo 
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maximálne o 15%. 
 

Návrh:  Vzhľadom na dlhé obdobie pre ktoré bude dohodnutá cena platná 
žiadame o zvýšenie hodnoty 15% na hodnotu 40% . 

 

 

Odpoveď 15: Verejný obstarávateľ navrhované znenie akceptuje. Pôvodný bod č. 5.4 Článku 
IV. Podmienky dodávky bude v súlade s odpoveďou č. 14 prečíslovaný na bod 
č. 7.4 a znenie pôvodného bodu č. 5.4 Článku IV. Podmienky dodávky 
rámcovej dohody bude upravené nasledovne: 

 
7.4 Dodávateľ je oprávnený, na základe vyššie odobraného množstva plynu 

odberateľom, za obdobie ktoré bolo  dohodnuté v Zmluve o dodávke plynu, 
zvýšiť cenu plynu odobraného nad plánované množstvo maximálne o 40%. 

 

Otázka 16: 
Bod 2 článok VII. Rámcovej dohody: Dodávateľ poskytne odberateľovi zmluvnú 
pokutu  formou odpočítanej hodnoty zmluvnej pokuty v preukázanej výške vo 
faktúre za príslušný mesiac, kedy došlo k prerušeniu alebo obmedzeniu dodávky 
Zmluvná pokuta bude  vyznačená na faktúre osobitne ako odpočítaná položka.  

Otázka: S uvedeným znením bodu nemôžeme súhlasiť keďže je potrebné najprv 
preukázať oprávnenosť a výšku zmluvnej pokuty.  

Návrh: Navrhujeme preformulovať znenie nasledovne: „Zmluvnú pokutu 
v preukázanej výške uplatní odberateľ u dodávateľa osobitnou 
faktúrou.“ 

 

Odpoveď 16: Verejný obstarávateľ navrhované znenie akceptuje. Znenie bodu č. 2 Článku 
VII. Zmluvné pokuty a sankcie, náhrada škody rámcovej dohody bude 
upravené nasledovne: 
 
2. Zmluvnú pokutu v preukázanej výške uplatní odberateľ u dodávateľa osobitnou  
    faktúrou. 

 

Otázka 17: 
Bod 3 článok VII. Rámcovej dohody: V prípade, že odberateľ v stanovenej lehote 
splatnosti neuhradí faktúru vystavenú dodávateľom, je dodávateľ oprávnený 
účtovať odberateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z neuhradenej čiastky za 
každý deň omeškania.  

Otázka: Je možné uvedený bod vyňať, nakoľko o oprávnenosti účtovať úrok 
z omeškania hovorí bod 9. Čl. VI. Rámcovej dohody prípadne zosúladiť 
bod 9 čl. VI. a bod 3. Čl. VII. Rámcovej dohody? Navyše sadzba 0,05% 
za každý deň omeškania je nastavená vysoko nad úrokom z omeškania 
stanoveným zo zákona (8% nad základnú sadzbu ECB aktuálne je ECB 
sadzba 0,5%). 

Návrh: Navrhujeme konkrétnu výšku nahradiť textom „stanovenej v súlade 
s platnými všeobecne záväznými predpismi“ tak ako je uvedené v čl. VI 
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bod 9. Rámcovej dohody. 

 

Odpoveď 17: Verejný obstarávateľ návrh akceptuje. Z dôvodu zosúladenia ustanovení 
uvedených v bode č. 9 Článku VI. Platobné a fakturačné podmienky  a bodu č. 
3 Článku VII. Zmluvné pokuty a sankcie, náhrada škody sa pôvodný bod č. 3 
Článku VII. Zmluvné pokuty a sankcie, náhrada škody ruší. Na základe 
predchádzajúcej vety sa pôvodný bod č. 4 Článku VII. Zmluvné pokuty 
a sankcie, náhrada škody prečísluje na bod č. 3. 

 

Otázka 18: 
Bod 3 c) článok IX. Rámcovej dohody: odstúpením od dohody v prípade závažného 
porušenia povinností a záväzkov vyplývajúcich z tejto dohody. V tomto prípade 
nastanú účinky odstúpenia od 1. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
doručení odstúpenia, pričom plnenia poskytnuté podľa tejto rámcovej zmluvy 
a podľa zmluvy do okamihu zániku jej trvania si zmluvné strany ponechajú. 
Odstúpením od zmluvy nezanikajú dojednania zmluvných strán týkajúce sa 
zodpovednosti za škodu ani právo dodávateľa vyfakturovať odberateľovi dohodnutú 
zmluvnú cenu za dodávky uskutočnené do nadobudnutia účinkov odstúpenia. 
 
Návrh: Požadujeme prvú vetu bodu doplniť o nasledovný text: „,a to po uplynutí 

dodatočnej lehoty na dodatočné splnenie porušovanej povinnosti.“ 
Nakoľko lehota na dodatočné plnenie je legitímny nárok každej zo 
zmluvných strán a zároveň je to aj jedna z povinných náležitostí zmlúv 
o dodávke plynu v zmysle Vyhlášky ÚRSO č. 24/2013. 

 

Odpoveď 18: Verejný obstarávateľ návrh akceptuje. Znenie bodu č. 3c) Článku IX. 
Záverečné ustanovenia rámcovej dohody sa upravuje nasledovne: 

 
3c) odstúpením od dohody v prípade závažného porušenia povinností a záväzkov 

vyplývajúcich z tejto dohody a to po uplynutí dodatočnej lehoty na 
dodatočné splnenie porušovanej povinnosti. V tomto prípade nastanú účinky 
odstúpenia od 1. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení 
odstúpenia, pričom plnenia poskytnuté podľa tejto rámcovej zmluvy a podľa 
zmluvy do okamihu zániku jej trvania si zmluvné strany ponechajú. Odstúpením 
od zmluvy nezanikajú dojednania zmluvných strán týkajúce sa zodpovednosti za 
škodu ani právo dodávateľa vyfakturovať odberateľovi dohodnutú zmluvnú cenu 
za dodávky uskutočnené do nadobudnutia účinkov odstúpenia. 

 

Otázka 19: 
Bod 5.3. článok IV. Rámcovej dohody : Dodávateľ je oprávnený, na základe nižšie 
odobraného množstva plynu odberateľom za obdobie , ktoré bolo  dohodnuté 
v Zmluve o dodávke plynu,  zvýšiť cenu za každú kWh neodobranej energie 
maximálne o 25%. Toto opatrenie sa týka iba odberov nižších ako 85% 
dohodnutého množstva plynu. 
 
Otázka: Nakoľko dodávateľ nie je oprávnený fakturovať za neodobraté množstvo 

energie, ale v prípade odberu nižšieho ako je dohodnuté je oprávnený 
zvýšiť cenu za každú kWh odobratej energie, žiadame o úpravu 
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uvedeného.   
 

Návrh: Dodávateľ je oprávnený, na základe nižšie odobraného množstva plynu 
odberateľom za obdobie , ktoré bolo  dohodnuté v Zmluve o dodávke 
plynu,  zvýšiť cenu za každú kWh neodobranej energie maximálne o 
25%. Toto opatrenie sa týka iba odberov nižších ako 85% dohodnutého 
množstva plynu. 

 

Odpoveď 19: Verejný obstarávateľ predpokladá, že  záujemca mylne vo svojom návrhu 
uviedol „...zvýšiť cenu za každú kWh neodobranej energie maximálne o 25%. Toto 
opatrenie sa týka iba odberov nižších ako 85% dohodnutého množstva plynu.“ 
Namiesto znenia“ „zvýšiť cenu za každú kWh odobranej energie maximálne o 
25%. Toto opatrenie sa týka iba odberov nižších ako 85% dohodnutého množstva 
plynu“. V takomto prípade verejný obstarávateľ návrh akceptuje. Pôvodný 
bod č. 5.3 Článku IV. Podmienky dodávky bude v súlade s odpoveďou č. 14 
prečíslovaný na bod č. 7.3 a znenie pôvodného bodu č. 5.3 Článku IV. 
Podmienky dodávky rámcovej dohody bude upravené nasledovne: 

 
7.3 Dodávateľ je oprávnený, na základe nižšie odobraného množstva plynu  
      odberateľom za obdobie , ktoré bolo  dohodnuté v Zmluve o dodávke plynu,  

zvýšiť cenu za každú kWh odobranej energie maximálne o 25%. Toto opatrenie 
sa týka iba odberov nižších ako 85% dohodnutého množstva plynu. 

 

 

 
S pozdravom 

............................................. 
Ing. Branislav Žec, CSc. 

riaditeľ ŠGÚDŠ 

 


