Evidenčné číslo obstarávania: JN-OVS-053-22

ODPOVEĎ NA ŽIADOSŤ O VYSVETLENIE PODMIENOK OVS
Operatívny leasing vozidiel a služby správy vozového parku
Dňa 31.03.2022 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: Operatívny leasing vozidiel a služby správy
vozového parku ev. č. obstarávania JN-OVS-053-22. V zmysle Súťažných podkladov vám zasielame
odpovede na položené otázky.
Otázky:
1.

Otázka:
V zadaní požadujete dodanie vozidiel vo Vami určených termínoch – gro vozidiel z poctu 111,
celkovo 86 požadujete dodať v Q2 2022. Ak vozidlá dodané nebudú máte špecifikované
pokuty za nedodanie. Trváte na Vami zverejnených termínoch dodania vozidiel s tým, že budú
garantované leasingovou spoločnosťou?

Odpoveď:
Vyhlasovateľ má záujem objednať vozidlá bez zbytočného odkladu po uzavretí Rámcovej zmluvy na
operatívny leasing a Rámcovej zmluvy na služby správy vozového parku. Ideálne už v Q2 2022, pokiaľ
to bude možné. Dodacie lehoty jednotlivých vozidiel uvedie v návrhu Navrhovateľ. V prípade nesplnenia
zmluvnej povinnosti môže byť uplatnená zmluvná pokuta
2.

Otázka:
Požadujete minimálne 3 fleet managerov, aby zabezpečovali služby pre počet vozidiel 111
kusov. Trváte na tejto podmienke?

Odpoveď:
Áno.
3.

Otázka:
Aký minimálny počet zamestnancov Vašej spoločnosti má
„zamestnaneckého operatívneho leasingu”? Postačí orientačný údaj.

záujem

o využitie

Odpoveď:
Vyhlasovateľ nevie poskytnúť ani orientačný údaj, nakoľko záujem závisí od atraktivity ponúknutej ceny
tejto služby.

4.

Otázka:
Požadujete dodržať cenu mesačných splátok, ktorá bude ponúknutá leasingovými
spoločnosťami v rámci OVS, až po moment dodania vozidiel? Pýtam sa z dôvodu, že
s ohľadom na dnešné dodacie doby to bude problém – samozrejme, ak viete, že niekto Vám
požadovaný počet vozidiel dodá vo Vami požadovanom termíne tak je to relevantné, avšak
nevieme ako by to mohlo byť možné, pokiaľ vozidla už nie sú pred objednané u niektorého
predajcu.

Odpoveď:
Vyhlasovateľ požaduje dodržať cenu mesačných splátok za vozidlo. Pre prípady, kedy to z objektívnych
dôvodov nebude možné, navrhovateľ uvedie osobitne v návrhu mechanizmus spôsobu určenia zmeny
ceny splátky.
V Bratislave 01.04.2022

