Všetkým jemu známym záujemcom
Váš list:

Naše číslo:

Vybavuje:
Ing. Igor Kolenička

V Bratislave
03. 09. 2020

Vec: Vysvetlenie II
Na základe žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov viacerých zo záujemcov zasielame
odpoveď na predmet zákazky Dodávka elektrickej energie, tak ako boli doručené. :
Otázka 1
v súťažných podkladoch pre nadlimitnú zákazku Reverzná jednoobálková verejná súťaž na dodávku
elektrickej energie pre STU v Bratislave uvádzate na strane 43 a 44 -Príloha č.9 -Zmluva Článok IV. Cena bod 1. Cena za dodávku elektriny odsek 1.2.
,,Dodávateľ sa zaväzuje, že vyvinie maximálne úsilie k tomu, aby celkové počas doby od 1.1.2021 do
31.12.2023 Odberateľom spotrebované množstvo Dodávateľom dodávanej elektriny (ďalej len
„spotrebované množstvo elektriny") bolo vyrobené z obnoviteľných zdrojov energie, čo bude
Dodávateľ preukazovať zárukami pôvodu elektriny z obnoviteľných zdrojov energie vystavených
alebo uznaných zo strany ÚRSO v súlade s § 7a zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných
zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v
texte ako „záruky pôvodu elektriny"). Spotrebované množstvo elektriny, ku ktorému budú
Dodávateľom preukázané záruky pôvodu elektriny je v súlade s § 7 ods. 1 písm. e) zákona o SpD
oslobodené od SpD a pre účely fakturácie ceny za dodávku elektriny sa pre takéto spotrebované
množstvo elektriny ustanovenie ods. 4.1 písm. a) tohto 1".
Podľa nás nie je posledná veta tohto bodu ukončená.
Doplníte text tohto bodu tak aby mala posledná veta zmysel?
Odpoveď 1:
Ospravedlňujeme sa za omyl. Text upravujeme nasledovne:
1.2 Dodávateľ sa zaväzuje, že vyvinie maximálne úsilie k tomu, aby celkové počas doby od
1.1.2021 do 31.12.2023 Odberateľom spotrebované množstvo Dodávateľom dodávanej
elektriny (ďalej len „spotrebované množstvo elektriny“) bolo vyrobené z obnoviteľných
zdrojov energie, čo bude Dodávateľ preukazovať zárukami pôvodu elektriny z
obnoviteľných zdrojov energie vystavených alebo uznaných zo strany ÚRSO v súlade s § 7a
zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej
kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v texte ako „záruky
pôvodu elektriny“). Spotrebované množstvo elektriny, ku ktorému budú Dodávateľom

preukázané záruky pôvodu elektriny je v súlade s § 7 ods. 1 písm. e) zákona o SpD
oslobodené od SpD a pre účely fakturácie ceny za dodávku elektriny sa pre takéto
spotrebované množstvo elektriny ustanovenie ods. 4.1 písm. a) tohto bodu Zmluvy nebude
aplikovať.
Otázka 2
V súťažných podkladoch na strane 44 uvádzate Príloha č.9 -Zmluva Článok 1V. -Cena bod 1. Cena za
dodávku elektriny odsek 1.3.
„Odberateľ berie na vedomie a súhlasí, že ak Dodávateľ nebude z akýchkoľvek dôvodov schopný
zabezpečiť pre Odberateľa záruky pôvodu elektriny pre celé spotrebované množstvo elektriny alebo
akúkoľvek jeho časť alebo ak z akéhokoľvek dôvodu nebude možné prostredníctvom Dodávateľom
pre Odberateľa zabezpečených záruk pôvodu elektriny oslobodiť dodanú elektrinu od SpD,
spotrebované množstvo elektriny, ku ktorému nebudú zabezpečené záruky pôvodu elektriny alebo
ktoré nebude môcť byť oslobodené od SpD, bude predmetom SpD a cena takto dodanej elektriny
bude zaťažená sadzbou SpD v súlade s ods. 4.1 písm. a) tohto bodu Zmluvy a nebude sa k nej
pripočítavať poplatok X uvedený v čl. II., bod III. ods. 3.1 tejto Zmluvy".
V tomto bode sa odvolávate na ods. 4.1 písm. a) tohto bodu Zmluvy a nebude sa k nej pripočítavať
poplatok X uvedený v čl. II., bod III. ods. 3.1 tejto Zmluvy, ale my sme tieto body, poplatky a články
nikde nenašli. Vôbec nevieme aký poplatok máte na mysli.
Upravíte bod 1.3. tak aby bol zrozumiteľný a odkazoval na body ktoré sa nachádzajú v Zmluve?
Odpoveď 2:
Ospravedlňujeme sa za omyl. Text upravujeme nasledovne:
1.3 Odberateľ berie na vedomie a súhlasí, že ak Dodávateľ nebude z akýchkoľvek dôvodov
schopný zabezpečiť pre Odberateľa záruky pôvodu elektriny pre celé spotrebované
množstvo elektriny alebo akúkoľvek jeho časť alebo ak z akéhokoľvek dôvodu nebude
možné prostredníctvom Dodávateľom pre Odberateľa zabezpečených záruk pôvodu
elektriny oslobodiť dodanú elektrinu od SpD, spotrebované množstvo elektriny, ku ktorému
nebudú zabezpečené záruky pôvodu elektriny alebo ktoré nebude môcť byť oslobodené od
SpD, bude predmetom SpD a cena takto dodanej elektriny bude zaťažená sadzbou SpD v
súlade s ods. 4.1 písm. a) tohto bodu Zmluvy.

S pozdravom

Ing. Igor Kolenička
vedúci

