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VEC: Obchodná verejná súťaž: „Dodávka zemného plynu“
-Vysvetľovanie č. 1 : odpovede vyhlasovateľa súťaže na otázky záujemcu
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. ako vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže s názvom
Dodávka zemného plynu poskytuje nasledovné odpovede na otázky záujemcu, ktoré boli
vyhlasovateľovi doručené e-mailom dňa 22.06.2022:
Otázka č. 1:
Žiadame o vysvetlenie/zmenu v „Prílohe č. 1: Opis predmetu Obchodnej verejnej súťaže a jeho
špecifikácia“, kde je uvedené:
„Požadované je prevzatie zodpovednosti za odchýlku odberu od celkového objednaného množstva
zemného plynu bez penalizácie a navýšenia ceny v rozmedzí ± 30 % (t.j. vyhlasovateľ a následne
odberateľ sa v zmluve zaviaže odobrať minimálne 70 % a maximálne 130 % z množstva zemného
plynu, ktoré je predmetom súťaže a následne predmetom budúcej zmluvy).“
Odôvodnenie:
Navrhované rozmedzie ± 30 % bez penalizácie a navýšenia ceny nezohľadňuje aktuálnu extrémnu
volatilitu a výšku ceny plynu na trhu a s tým súvisiace riziko výraznej zmeny ceny v prípade
prekročenia alebo nedočerpania plynu a následného dokupu alebo odkupu plynu.
Vzhľadom na vyššie uvedené žiadame o úpravu flexibility bez penalizácie a navýšenia ceny na
hodnotu 80 % - 115 % (t.j. vyhlasovateľ a následne odberateľ sa v zmluve zaviaže odobrať
minimálne 80 % a maximálne 115 % z množstva zemného plynu, ktoré je predmetom súťaže
a následne predmetom budúcej zmluvy).
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Odpoveď na otázku č. 1:
Vyhlasovateľ súťaže zvážil aktuálnu volatilitu ceny zemného plynu na trhu a s tým spojené riziká
na strane žiadateľa, ako aj na strane vyhlasovateľa súťaže. Vzhľadom na prognózy a možnosti
regulovania vlastnej spotreby vyhlasovateľ súťaže súhlasí so zmenou rozmedzia bez penalizácie
v rozmedzí 80 % - 115 % z celkového množstva objednávaného zemného plynu, ktoré je
predmetom súťaže.

Otázka č. 2:
Žiadame o zjednotenie lehôt uvedených v článku VII. Lehota na predkladanie návrhov a v článku
IX. Vyhodnotenie návrhov predložených do súťaže.
Odôvodnenie:
Vzhľadom na aktuálnu extrémnu volatilitu akákoľvek dlhšia platnosť cenovej ponuky môže
neúmerne navyšovať výslednú cenu z dôvodu rizikovej prirážky za platnosť cenovej ponuky.
Taktiež hrozí riziko, že v tomto prípade navrhovateľ využije postup čl. X., bod 5.
Navrhujeme nasledovné:
Lehota na predkladanie návrhov: do 07.07.2022 (do 11:00 hod.)
Lehota na vyhodnotenie návrhov: 07.07.2022 (13:00 hod.)
Odpoveď na otázku č. 2:
Vyhlasovateľ súťaže v bode IX. Výzvy na obchodnú verejnú súťaž určil lehotu, v ktorej doručí
informáciu o výsledku vyhodnotenia súťaže každému navrhovateľovi, ktorý predložil návrh do
súťaže a ktorý splnil podmienky/požiadavky navrhovateľa uvedené vo Výzve. Táto lehota je vo
Výzve na súťaž určená najneskôr do 20.07.2022. Prioritne však vyhlasovateľ súťaže vo Výzve
uvádza, že k tomuto úkonu (informovaniu o výsledku vyhodnotenia) dôjde zo strany
vyhlasovateľa súťaže smerom k navrhovateľom bezodkladne, t.j. vyhlasovateľ súťaže bude konať
v tejto veci bez zbytočného odkladu, ihneď, ako je to objektívne možné, teda čo možno najskôr.
Na vyhodnotenie návrhov predložených do súťaže vyhlasovateľ v súlade s internými predpismi
zriadi minimálne trojčlennú komisiu. Vyhodnocovanie predložených návrhov je tak plne
v kompetencii zriadenej komisie pričom však platí, že táto komisia je spôsobilá prijímať závery
z vyhodnotenia predložených návrhov nadpolovičnou väčšinou jej členov s právom vyhodnocovať
návrhy predložené do súťaže.
V nadväznosti na vyššie uvedené je preto potrebné uviesť, že vyhlasovateľovi súťaže nie sú známe
skutočnosti, koľko navrhovateľov predloží do predmetnej súťaže návrh, či bude resp. nebude
potrebné v rámci vyhodnocovania návrhov uplatniť inštitút vysvetľovania (v rámci ktorého sa
určuje tiež primeraná lehota na doručenie vysvetlenia návrhu).
V závere odpovede na otázku č. 2 vyhlasovateľ súťaže uvádza, že úpravou lehoty na vyhodnotenie
návrhov tak, ako ju navrhuje žiadateľ vo svojej žiadosti, by sa vyhlasovateľ súťaže s veľkou
pravdepodobnosťou mohol dostať do časovej tiesne v procese vyhodnocovania a v tejto súvislosti
by nemohol v tak krátkej lehote na vyhodnotenie návrhov uplatniť inštitút vysvetľovania návrhov
predložených do súťaže (ak by bolo relevantné).
Preto i napriek odôvodneniu žiadateľa a možnému riziku, ktoré vyplýva s uplatnenia postupu
žiadateľa podľa bodu X.5) Výzvy na obchodnú verejnú súťaž, vyhlasovateľ súťaže lehotu na
oznámenie informácie o výsledku vyhodnotenia návrhov predložených do súťaže nemení.
Vyhlasovateľ súťaže však oznamuje, že akceptuje návrh žiadateľa týkajúci sa úpravy lehoty na
predkladanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže a upravuje túto lehotu v bode VII. Výzvy na
obchodnú verejnú súťaž tak, že pôvodná lehota do 07.07.2022 (do 14:00 hod.) sa ruší a nová
lehota na predkladanie návrhov do obchodnej verejnej súťaže je do 07.07.2022 (do 11:00 hod.).

Z vlastného podnetu vyhlasovateľ súťaže tiež vykonal nasledovné zmeny vo Výzve na obchodnú
verejnú súťaž:
-v bode X. Vyhradené práva vyhlasovateľa obchodnej verejnej súťaže sa dopĺňa nový bod 6),
ktorý znie: „Vyhlasovateľ súťaže si vyhradzuje právo písomne vyzvať úspešného navrhovateľa po
vyhodnotení návrhov predložených do súťaže na zníženie ponukovej ceny a to formou
aktualizácie - zníženia cien uvedených v Prílohe č. 2 Výzvy na obchodnú verejnú súťaž.
Aktualizácia – zníženie cien v Prílohe č. 2 Výzvy bude zároveň podkladom pre aktualizáciu
údajov v zmluve o združenej dodávke zemného plynu a prevzatie zodpovednosti za odchýlku,
ktorú uzavrie vyhlasovateľ súťaže s úspešným navrhovateľom.“
-v bode III. Obsah návrhu, 4)návrh zmluvy sa ruší nasledovný odsek: „-Zmluva nadobúda platnosť
dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke odberateľa podľa § 47 a) zákona č.
546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením dohody podľa § 5 a) a 5 b) zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.“ a nahrádza ho
odsek s novým, aktuálnym znením: „-Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania
oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka. Zmluvné strany berú na vedomie, že
zverejnenie tejto zmluvy a jej príloh v súlade a v rozsahu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov nie je porušením alebo ohrozením
obchodného tajomstva.“
V zmysle odpovedí na otázky č. 1 a 2 vyhlasovateľ súťaže vykonal úpravu znenia dokumentácie
k obchodnej verejnej súťaži a túto zároveň zverejňuje spolu s predmetným vysvetlením na svojom
webovom sídle.

S úctou

Ing. Mikuláš Kolesár
konateľ

