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Odpovede č. 2 na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov k obchodnej verejnej 
súťaži na predmet obstarávania: 

„Výkon prevádzkových revízií VTZ na prevádzkach PS CNG“ 

 

Otázka č. 1 potenciálneho navrhovateľa a odpoveď vyhlasovateľa (červený text): 

Správne chápeme, že lehoty vykonávania predpísaných revízií tlakových, plynových a elektrických zariadení 
stanovené podľa súťažných podkladov (kapitola 2.2) sú rovnako platné pre všetky zariadenia nachádzajúce 
sa na daných pobočkách (podľa zoznamov v prílohe č.3), bez ohľadu na frekvencie výkonu OP a OS 
stanovené podľa vyhlášky č.508/2009 podľa kategorizácie zariadení do jednotlivých druhov? 

Termíny predpísaných lehôt revízii podľa jednotlivých kategórii VTZ sú zjednotené. t.j. napríklad revízia 
tlakových zariadení na PS CNG BA PR (Prístavná) sa vykonáva v jednom termíne, ale tento termín 
nemusí byť jednotný s termínom revízii plynových zariadení na PS CNG BA Prístavná a tiež nemusí 
byť jednotný s termínom na inej PS CNG.  

Ak áno, prosíme o potvrdenie, že pre všetky zariadenia sa budú vykonávať OP a OS v lehotách popísaných 
nižšie: 

• všetky tlakové zariadenia (podľa prílohy č.3 - VTZ Tlakové) - vonkajšia prehliadka 1 x ročne, 
vnútorná prehliadka 1 x po 5rokoch; 

Termín je jednotný pre všetky požadované revízie VTZ Tlakových na  konkrétnej PS CNG.  

• všetky plynové zariadenia (podľa prílohy č.3 - VTZ Plynové) - OP vždy 1 x za 3 mesiace, OS + OP 
vždy 1 x ročne; 

Termín je jednotný pre všetky požadované revízie  VTZ Plynových na konkrétnej PS CNG. 

• všetky elektrické zariadenia (podľa prílohy č.3 - VTZ Elektrické) - OP a OS bleskozvodu vždy 1 x 
ročne, OP a OS elektroinštalácie technológie vždy 1 x za 2 roky, OP a OS trafostanice 1x za 2 roky. 

Termín je jednotný pre všetky požadované revízie VZT Elektrických na konkrétnej PS CNG. 

 
 

Otázka č. 2 potenciálneho navrhovateľa: 

Podľa súťažných podkladov (Obchodné podmienky - kapitola 3.1) bude plnenie rámcovej zmluvy vykonávané 
prostredníctvom čiastkových zmlúv/objednávok. Rozumieme správne, že objednávka na výkon diela bude 
vystavená objednávateľom vždy na všetky zariadenia jedného druhu (TZ, PZ a EZ) jednej pobočky PS CNG? 
To jest, že OP/OS všetkých napr. tlakových zariadení na jednej pobočke bude vykonaná v rámci jedného 
výkonu? 

 
Odpoveď vyhlasovateľa na otázku č. 2: 

Objednávka na výkon diela bude vystavená objednávateľom vždy na všetky zariadenia jedného druhu 
na konkrétnej PS CNG.   

 
 

Otázka č. 3 potenciálneho navrhovateľa: 

Podľa súťažných podkladov „Návrh na plnenie kritérií a cenník“ je potrebné zadať cenu za 1 výkon pre 
jednotlivé pobočky. Rozumieme správne, že táto cena bude obsahovať 1 výkon OP alebo OS pre všetky 
zariadenia na danej pobočke?  
 
To znamená, že napr. pre plynové zariadenia na pobočke BA JD, bude cena zahŕňať 1 x výkon OP na všetkých 
9-tich kusoch PZ podľa zoznamu v prílohe č.3? 
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Odpoveď vyhlasovateľa na otázku č. 3: 

Áno, cena bude obsahovať 1 výkon OP alebo OS pre všetky zariadenia na danej pobočke PS CNG. 

 
Dátum zverejnenia: 15.03.2018 

 
 


