Odpovede Vyhlasovateľa na otázky záujemcov
k predmetu obstarávania
„Poskytovanie služieb externého call centra“
ku dňu 09.12.2021
Otázka č. 1:
V prílohe č. 5 súťažných podkladov „Cenník odmien“ sa uvádza fixná a variabilná provízia. Prosím
o vysvetlenie ako sa tieto provízie budú vyplácať?
1. Fixná provízia - bude vyplatená po odovzdaní plnohodnotne platnej zmluvy?
2. Variabilná provízia - bude vyplatená na mesačnej báze na základe provízneho percenta? Po
ako dlhú dobu? Alebo je provízia myslená inak?
Odpoveď:
Fixná provízia / odmena sa vypláca v úvode pri akvizovaní: plnohodnotne akvizovanej zmluvy, kde
okrem náležitostí, ktoré stanovuje zmluva (prednostne na stranách č. 9, č. 10 a ďalej) bude nutné
splniť aj špecifikácie stanovené v konkrétne vystavovanej objednávke pre dané obdobie.
Objednávka, okrem otázky čo je plnohodnotne získaná zmluva s treťou osobou (zákazníkom),
viacmenej len reflektuje na odlišnosti medzi zmluvami, u ktorých:
 je pri plnohodnotnej akvizícii nutné využiť služby kuriéra
 nie je pri plnohodnotnej akvizícii nutné využiť služby kuriéra
... a stanovuje / bude stanovovať, že pri produkte, napr. Uhlíková STOPka je nutné počkať aj na
pripísanie 1. platby ZK (zákazníka) na účet SPP
= toto je asi najdôležitejší moment pre plánovanie finančných tokov poskytovateľa služby (avšak
odpadá tu čakanie na úspešnú zmenu v procese zmeny ako pri akvizovaní, napr. elektriny / plynu
z minulosti, ak ste s týmto mali nejakú skúsenosť). Obidve odmeny / provízie sa vyplácajú v EUR,
%-ne pomery by sme asi nehľadali, nie sú pre samotný vznik nároku na výplatu podstatné.
Odseky pojednávajúce o rozdieloch pre VO (variabilnú odmenu) sú uvedené v čl. IX, bod 18.,
písm. a), b). návrhu zmluvy. Áno, v zásade po istom čase budú vyplácané na roll-on mesačnej
báze, vždy po uplynutí 12 mesiacov VO vo vzťahu k zmluvám z konkrétne hodnoteného
produkčného mesiaca a to jednorazovo, nie opakovane za rovnaké produkčné obdobie / mesiac.
Otázka č. 2:
Pri ktorých položkách z Prílohy č. 10 súťažných podkladov „Návrh na plnenie kritérií“ budete
vyžadovať zapracovanie služieb kuriéra?
Odpoveď:
Využitie služieb kuriéra je napr. u položky Uhlíková STOPka (akýkoľvek jej typ), cielená na
všetkých zákazníkov, u ktorých nie je dohodnuté tzv. telefonické uzavretie produktu, v podstate sú
to zákazníci, u ktorých neviete dojednať e-mail komunikáciu na overenie platnosti zmluvy, resp.
akúkoľvek inú komunikáciu so zákazníkom. Hovoríme o Uhlíkovej STOPke, pretože toto bude
v nábehovom štádiu spolupráce nosný / výlučne objednávaný produkt. Ostatné položky, čo sa
týka využitia služieb kuriéra budú obdobné, avšak môžu sa odlišovať. Z dôvodu, že objednávanie
týchto služieb (iných ako Uhlíková STOPka) min. v prvých 3-och mesiacoch spolupráce
nepredpokladáme, nebudeme teraz o nich špekulovať, nakoľko sa v čase (vzhľadom na
nevyspytateľnosť trhu) môžu aj modifikovať / zmeniť. Preto vo viacerých aspektoch odkazujeme
na v budúcnosti vystavovanú objednávku k zmluve.

