Odpovede Vyhlasovateľa na otázky záujemcov
k predmetu obstarávania
„Poskytovanie služieb externého call centra“
ku dňu 08.12.2021
Otázka č. 1:
V nadväznosti na daný tender a kritériá nám nie je jasné, či sa bude jednať len o predaj
podľa Prílohy č. 5 RZ „Cenník odmien“ alebo bude musieť poskytovateľ predávať aj iné produkty?
Napr. plyn alebo elektrinu? Ak áno, tak na základe akých odmien, cien?
Odpoveď:
Predbežne sa počíta len s predajom podľa Prílohy č. 5 RZ „Cenník odmien“, príslušné ustanovenia
k EE a ZP boli v RZ ponechané z dôvodu toho, že aj predošlé RZ tieto ustanovenia obsahovali
a nebyť turbulentnej cenovej situácie na trhu s EE a ZP by sme aj v tomto období radi objednávali
dopytovaný predmet služby. Avšak súčasný cenový vývoj na trhoch momentálne bráni:
a)
b)

nielen púšťať sa do objednávania služby v tak turbulentnej cenovej situácii (zásada
obozretného podnikania),
avšak aj znemožňuje akokoľvek zodpovedne takúto službu naceniť, tak aby bola udržateľná
aspoň po nejaký prijateľný čas.

Do stabilizácie cien na trhoch s komoditami preto neuvažujeme nad objednávaním predaja v týchto
produktoch a preto nie sú ani predmetom nacenenia.
Otázka č. 2:
Treba započítať do provízie aj náklady za kuriérsku službu a práce s tým spojené? Pretože v
špecifikácii predmetu súťaže (Príloha č. 1 SP „Špecifikácia predmetu súťaže“) sa o zasielaní zmlúv
kuriérom nič nespomína, ale v obchodných podmienkach áno. Čiže budeme spracovávať samotné
zmluvy a posielať zákazníkom, alebo to bude v kompetencii SPP?
Odpoveď:
Budú objednávané 2 typy možného uzatvorenia:
1. typ, ktorý počíta len s telefonickým uzatvorením, ktoré však má svoje právne nevyhnutné
atribúty, preto aby bolo uznateľné o.i. napr. aj uvedenie mail adresy zákazníka, kde sa dá s ním
komunikovať (pri tomto type nebude nevyhnutné kuriérske doručovanie zmlúv). Samozrejme za
podmienky splnenia všetkých nevyhnutne nutných náležitostí, ktoré budú špecifikované
v objednávke.
2. typ, ktorý (pri nesplnení podmienok variantu vyššie) vyžaduje kuriérske doručovanie zmlúv na
podpis pre zákazníka a ich spätné doručenie na spracovanie do SPP, v týchto prípadoch je
nevyhnutné kalkulovať aj tento typ služby do celkových nákladov, ktoré idú na vrub dodávateľa
služby.
Vyššie spomenutý princíp zároveň podporuje snahu dodávateľa o čo najväčší podiel „nie
tradičných foriem“ uzatvárania (bezpapierové) avšak samotnú úspešnosť (pomer) medzi počtom
zmlúv uzatvorených konkrétnym dodávateľom:
a)
b)

papierovo nevyhnutnou formou (kuriérske náklady) a
formou bezpapierovou (bez kuriérskych nákladov) však SPP odhadovať nevie / nemôže a je
to len na erudovanosti / skúsenostiach dodávateľa príp. motivácie operátorov dodávateľa. čo
je všetko v réžii konkrétneho dodávateľa.

