Evidenčné číslo obstarávania: JN-OVS-240-20

ODPOVEĎ NA ŽIADOSŤ O VYSVETLENIE PODMIENOK OVS
Inkaso pohľadávok SPP
Dňa 15.12.2020 bola spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské nivy 44/a,
825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256 (ďalej len „Spoločnosť SPP“) doručená v zmysle Súťažných
podkladov bod 4.1 Vysvetľovanie, dopĺňanie a zmena podmienok súťaže, zrušenie súťaže, žiadosť o
vysvetlenie podmienok súťaže od jedného z navrhovateľov v procese obstarávania realizovanom
postupom obchodná verejná súťaž na predmet obstarávania: Inkaso pohľadávok SPP ev. č.
obstarávania JN-OVS-240-20. V zmysle Súťažných podkladov vám zasielame odpovede na položené
otázky.
Otázky:
1. Otázka:
Mimosúdne vymáhanie pohľadávok - pod realizáciou osobných rokovaní sa od správcu
pohľadávok očakávajú len osobné rokovania v mieste pracoviska správcu, ak ho klient (dlžník)
navštívi?
Odpoveď:
Realizáciou osobných rokovaní sa myslia len osobné rokovania v mieste pracoviska mandatára/správcu
pohľadávok, avšak len v prípade správy pohľadávok voči spotrebiteľom. Dôležité je, aby Mandatár pri
výkone činností neporušoval platnú legislatívu, napr. legislatívu ochrany spotrebiteľa. Dávame do
pozornosti § 9a ods. 3 zákona č. 250/2007, ktorý uvádza, že "predávajúci ani osoba, ktorá v mene
veriteľa alebo vo vlastnom mene vymáha pohľadávky vyplývajúce zo spotrebiteľskej zmluvy, nesmie
spotrebiteľa v súvislosti s uplatňovaním alebo vymáhaním pohľadávok osobne navštevovať v
jeho domácnosti alebo na pracovisku. Na tento účel je rovnako zakázané akýmkoľvek spôsobom
kontaktovať alebo obťažovať spotrebiteľa počas sviatkov, dní pracovného pokoja alebo počas
pracovných dní v čase po osemnástej hodine.
Podľa súťažných podkladov: "Mimosúdne vymáhanie pohľadávok: realizované prostredníctvom
telefonických, písomných a osobných rokovaní s dlžníkmi Spoločnosti SPP. Mandatár musí mať
zriadené call centrum resp. môže služby call centra poskytovať prostredníctvom subdodávateľa.
Mandatár bude viesť pohľadávkovú agendu Spoločnosti SPP (elektronicky) a bude povinný pravidelne
reportovať aktuálny stav vymáhania pohľadávok zástupcovi Spoločnosti SPP a aktualizovať zmeny v
databáze dlžníkov (kontakt, zmena bydliska a pod.). Nakoľko predpokladané percento úspešnosti
vymáhania pohľadávok mimosúdnou cestou je do cca 20%, mandatár musí mať dostatočne personálne
zabezpečené pracovisko call centra (min.5 pracovníkov denne pridelených pre Spoločnosť SPP).
Mimosúdne vymáhanie musí navrhovateľ uskutočňovať len v zákonných medziach a spôsobom,
ktorý nebude poškodzovať dobré meno Spoločnosti SPP."
2. Otázka:
Mimosúdne vymáhanie pohľadávok - personálne zabezpečenie. S poukazom na malú veľkosť
balíkov/1mesiac cca 500 ks pohľadávok skutočne má byť dedikovaných 5 pracovníkov call
centra denne, celý pracovný fond t.j. 8 h 5 dní v týždni?
Odpoveď: ÁNO
3. Otázka:
SPP v prípade úspešného inkasa v súdnom/exekučnom konaní trvá na preúčtovaní 1/2 TPZ na
svoj účet? Alebo je možné o výške rokovať?
Odpoveď: ÁNO
Spoločnosť SPP trvá na tejto zmluvnej podmienke a trvá na preúčtovaní 1/2 TPZ na svoj účet.
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