Evidenčné číslo obstarávania: JN-OVS-240-20

ODPOVEĎ NA ŽIADOSŤ O VYSVETLENIE PODMIENOK OVS
Inkaso pohľadávok SPP
V dňoch 04. a 05.01.2021 boli spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., so sídlom Mlynské
nivy 44/a, 825 11 Bratislava, IČO: 35 815 256 (ďalej len „Spoločnosť SPP“) doručené v zmysle
Súťažných podkladov bod 4.1 Vysvetľovanie, dopĺňanie a zmena podmienok súťaže, zrušenie súťaže,
žiadosti o vysvetlenie podmienok súťaže od 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:
Je možné špecifikovať podiel zastúpenia subjektov domácnosť, maloodber a veľkoodber v
odovzdávanom balíku prípadov?
Odpoveď:
Podľa doterajších skúseností najväčší podiel balíka tvoria prípady (položky) zo segmentu
domácností (cca 80%), maloodber (cca 15%) a veľkoodber sú skôr kusovky ( predpoklad ).
Z finančného hľadiska tvorí maloodber cca 35% celkového objemu pohľadávok.
2. Otázka:
Počet 500 pohľadávok v balíku sa jedná o unikátnych dlžníkov alebo počet faktúr, t.j. môže sa
jednať aj o dlžníkov s viacerými pohľadávkami?
Odpoveď:
Ide o počet zmluvných účtov, pričom za každý zmluvný účet môže pohľadávka pozostávať
z viacerých položiek (preddavkové platby, faktúry vyúčtovacie za dodávky komodity a za služby,
poplatky, úroky... ). Spravidla ide o pohľadávky z 1 uzatvorenej zmluvy. Počet 500 prípadov je
odhad, môže ich byť viac, ale aj menej.
3. Otázka:
Na základe poskytnutých informácií predpokladáme priemernú výšku pohľadávky 340,- EUR, ide
o správnu referenčnú hodnotu?
Odpoveď:
Takúto štatistiku k dispozícii nemáme.
4. Otázka:
Je štruktúra pohľadávok v balíku rovnomerná alebo obsahuje balík aj nadštandardné
pohľadávky, t.j. také ktoré predstavujú významnú hodnotu v pomere hodnoty celého balíka?
Odpoveď:
Balík môže obsahovať aj nadštandardnú pohľadávku.
5. Otázka:
S ohľadom na nastavenie procesov a súdne žalovanie pohľadávok nad 150,- EUR je možné
definovať počet prípadov v sume do/nad 150,- EUR. Alternatívne uviesť počet žalovaných
prípadov z jedného balíka? (chápeme ako balík - úspešné platby - prípady pod 150,- EUR)
Odpoveď:
Doteraz sme postupovali na právne vymáhanie pohľadávky s hodnotou vyššou ako 100€, pričom
sme spájali aj pohľadávky z viacerých zmlúv rovnakého odberateľa. So zvýšenou sumou
predpokladáme nižší počet súdne riešených prípadov. Za predchádzajúce 4 roky bolo na súdne
riešenie postúpených cca 20% zmluvných účtov.
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6. Otázka:
Aká je kvalita poskytnutých dát na dlžníka čo sa týka kontaktov. Aký podiel dlžníkov bude mať
uvedený: a) telefonický kontakt b) e-mailový kontakt?
Odpoveď:
Záleží na tom, aká stará je zmluva. V novších zmluvách sú už tieto údaje štandardne uvádzané.
7. Otázka:
V prípade ak nebol v štádiu mimosúdneho vymáhania s dlžníkom nadviazaný úspešný
kontakt/nebudú overené informácie, pohľadávka je vo výške viac ako 150,- EUR a nebola
vymožená, bude aj takáto pohľadávka predmetom podania súdneho návrhu?
Odpoveď:
Áno, pokiaľ nebudú zistené skutočnosti, na základe ktorých bude možné vymáhanie ukončiť
záverečnou správou. Dlžníkom nemusí byť len pôvodný odberateľ, s ktorým bola uzavretá
zmluva o dodávke.
8. Otázka:
Aká bude lehota na mimosúdnu správu pohľadávky?
Odpoveď:
90 dní.
9. Otázka:
Chceme si potvrdiť, že nárok na províziu vzniká zo všetkých platieb v rámci správy, teda v rámci
mimosúdneho aj súdneho vymáhania + v prípade súdneho vymáhania polovica TPZ.
Odpoveď:
Do podkladu pre výpočet provízie nie je zahrnuté vyrovnanie pohľadávky zápočtom s iným
preplatkom odberateľa, skoršia platba ako je zmluvne dohodnuté, storno pohľadávky, prípadne
odpis. Pri pohľadávkach vymáhaných len mimosúdne sú do provízie zahrnuté len platby, ktoré
boli na účet SPP pripísané do termínu uzavretia balíka ( za 90 dní ).
10. Otázka:
V súťažných podkladoch je uvedená referenčná úspešnosť 20%, pričom bod 20. Mandátnej
rámcovej zmluvy hovorí o podmienke minimálnej úspešnosti 30%. Prosíme o definovanie
referenčnej hodnoty,
Odpoveď:
30%, ospravedlňujeme sa za nezrovnalosť.
11. Otázka:
V súvislosti s vyššie uvedeným máme požiadavku na prehodnotenie bodu 20. Mandátnej
rámcovej zmluvy v celom rozsahu, a to s ohľadom na objektívne faktory ako kvalita, početnosť a
aktuálnosť kontaktných údajov na dlžníkov, taktiež s prihliadnutím na legislatívu o ochrane
spotrebiteľov a úkony realizované v rámci jej medzí.
Odpoveď:
Obchodné podmienky môžu byť predmetom rokovania. Pri spracovaní návrhu je však
navrhovateľ povinný zohľadniť obchodné podmienky v znení, ktoré tvoria prílohu č. 2 týchto
súťažných podkladov. Navrhovateľ je oprávnený predložiť vo svojom návrhu aj návrh na úpravu alebo
doplnenie zmluvných podmienok, ktoré môžu byť predmetom rokovania, avšak výlučne na
samostatnom dokumente označenom „Pripomienky k návrhu zmluvných podmienok“. V prípade, ak
medzi Spoločnosťou SPP a navrhovateľom nedôjde k dohode o predložených pripomienkach,
alebo v prípade pochybností, sa má za to, že návrh na plnenie kritérií bol navrhovateľom
vyplnený pri zohľadnení zmluvných podmienok, bez akejkoľvek zmeny v ich znení, ktoré tvorí
prílohu č. 2 týchto súťažných podkladov.
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12. Otázka:
Rozumieme správne, že náklady na súdne poplatky, poplatky za vydanie poverenia a preddavky
na trovy sú hradené mandatárom a následne sú refundované na mesačnej báze?
Odpoveď:
Áno, mandatár uhrádza tieto položky v mene SPP a mesačne zasiela faktúru spolu s dokladmi
o ich úhrade.
13. Otázka:
Aká bude dátová štruktúra na vstupe, t.j. pri odovzdaní balíka pohľadávok?
Odpoveď:
Balík tvorí zostava pohľadávok za jednotlivých odberateľov, zostava ich štandardných
a korešpondenčných adries. Možné je zaslať vzorový príklad, viď excelovský dokument.
14. Otázka:
V rámci požadovaných dokumentov, referencií, pracovných procesov vymáhania je skutočne
jediným kritériom hodnotenia cena/provízia, prípadne aké ďalšie faktory vstupujú do hodnotenia
súťažných ponúk?
Odpoveď:
ÁNO, jediným hodnotiacim kritériom je Cena (výška provízie v % z ceny vymožených
pohľadávok) spolu so splnením všetkých požiadaviek uvedených v zadaní.
15. Otázka:
Radi by sme sa opýtali ohľadne dokumentu „Príloha_č.8_SP_Krycí_list“: Predmetná príloha má
byť súčasťou tzv. Dokladovej časti návrhu, o.i. obsahuje Zoznam príloh na doplnenie. Týmito
prílohami na doplnenie sa myslia ostatné dokumenty, tvoriace súčasť Dokladovej časti návrhu?
Ak nie, o aké prílohy sa jedná?
Odpoveď:
ÁNO krycí list má byť súčasťou Dokladovej časti návrhu. Áno prílohami na doplnenie sa myslia
predložené dokumenty v Dokladovej časti návrhu. Napr. Príloha č.3 – Čestné vyhlásenie
navrhovateľa – osobné postavenie.

Dátum: 05.01. 2021

