
                                                                                          Evidenčné číslo obstarávania: KR-OVS-001-20 

Odpovede Vyhlasovateľa na otázky záujemcov k predmetu obstarávania:  

„Servis plniacej stanice CNG Košice, Banská Bystrica a Nitra“ 
 
OTÁZKA č. 5: 

Znenie zo súťažných podkladov: 

3.1 Typ zmluvy Plnenie, ktoré je predmetom tejto súťaže, sa bude realizovať na základe 
„Rámcových zmlúv o výkone servisných služieb“ uzatváraných podľa § 269  ods. 2 zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Rámcová zmluva“ 
alebo „Zmluva“). Návrhy rámcových zmlúv tvoria Prílohu č. 2A, 2B a 2C týchto 
Súťažných  podkladov. „Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy budú Všeobecné obchodné podmienky“.  
Plnenie v zmysle Rámcových zmlúv bude prebiehať na základe čiastkových zmlúv/objednávok. 
Objednávanie plnenia bude závisieť výlučne od aktuálnych potrieb Vyhlasovateľa a uzavretie 
rámcových zmlúv nezaväzuje Vyhlasovateľa na objednanie služieb, ktoré sú predmetom súťaže.  
Minimálne požadované dodacie a ďalšie zmluvné podmienky, na ktorých Vyhlasovateľ trvá, a ktoré 
sa stanú obsahom obstarávaného záväzkového vzťahu (ďalej len „obchodné podmienky“) tvoria 
prílohu č. 2 k týmto súťažným podkladom.  
Obchodné podmienky môžu byť predmetom rokovania. Pri spracovaní návrhu je však navrhovateľ 
povinný zohľadniť obchodné podmienky v znení, ktoré tvorí prílohu č. 2 týchto súťažných 
podkladov. 
 
Otázka: 

a. Veta „Objednávanie plnenia bude závisieť výlučne od aktuálnych potrieb Vyhlasovateľa a 
uzavretie rámcových zmlúv nezaväzuje Vyhlasovateľa na objednanie služieb, ktoré sú 
predmetom súťaže.“ sa týka aj pravidelných servisných intervalov predpísaných výrobcom 
zariadení, pre ich bezpečnú prevádzku? 

b. Teda bude „Príloha č. 3 Plán kontrol a údržby“ k jednotlivým Častiam „aktuálna potreba 
vyhlasovateľa“ a teda to bude v praxi znamenať, že počas trvania platnosti rámcových zmlúv 
na jednotlivé časti, Príloha č. 3 Plán kontrol a údržby zaväzuje Vyhlasovateľa že minimálne 
tieto služby budú z jeho strany objednané, po dodaní prebraté a zaplatené ? 

 
ODPOVEĎ č. 5: 

a. Áno. Uzavretie rámcových zmlúv nezaväzuje Vyhlasovateľa na objednanie služieb, ktoré sú 
predmetom súťaže.  

b. Výsledkom súťaže bude uzatvorenie Rámcovej zmluvy. Rámcová zmluva nezaväzuje 
Vyhlasovateľa na objednanie služieb. Plnenie bude poskytnuté na základe čiastkových 
zmlúv/objednávok. V prípade, ak nepríde k uzatvoreniu čiastkovej zmluvy / objednávky, tak 
Poskytovateľ nie je zaviazaný poskytnúť plnenie. 

 
OTÁZKA č. 6: 

K požiadavkám súťažných podkladov: 
Vyhradené technické zariadenia, ktorých servis je predmetom obchodnej súťaže vyhlásenej 
Vyhlasovateľom, pracujú v rizikových podmienkach, so zvýšenou mierou ohrozenia osôb 
a majetku (výbušný plyn, vysoký tlak, elektroinštalácia vo výbušnom prostredí). Ich bezpečná 
prevádzka sa viaže na kvalifikovaný servis v zmysle predpisov a požiadaviek výrobcu. Bežnou 
praxou z tohto dôvodu je, že servisné organizácie absolvujú u výrobcov predmetných zariadení 
školiacu stáž kvalifikovanej údržby, na základe ktorej im výrobca vydá dekrét o autorizácii pre 
servis príslušných špecifických zariadení. Zároveň sa týmto zaväzuje k spolupráci v dodávke 
originálnych náhradných dielov a technickej podpory výrobku. 
V minulosti bolo bežnou praxou takéto autorizačné dekréty od potenciálnych dodávateľov pri 
obchodných súťažiach (týkajúcich sa servisu VTZ) v SPP a.s. vyžadovať. Domnievame sa, že sa 



jedná o dôležitý dokument, ktorým je chránený aj samotný Vyhlasovateľ súťaže. Zároveň 
dodávatelia musia priebežne vynakladať vlastné prostriedky, aby takúto certifikáciu získali resp. si 
ju periodicky obnovovali a vyhoveli tým všetkým bezpečnostným aj špecifickým konštrukčno 
/prevádzkovým požiadavkám výrobku.  
 
Z akého dôvodu pri tejto obchodnej súťaži takéto autorizačné dekréty nie sú požadované? 
Neotvára sa tým potencionálne riziko, že zariadenia budú servisované nesprávnym 
neautorizovaným spôsobom, čo môže viesť k havárii na zariadení? (nemyslíme tým 
zákonné požiadavky v zmysle oprávnenia na túto činnosť, ktoré sú základným legislatívnym 
predpokladom). 
Domnievame sa, že zodpovednosť by v takom prípade bola aj na prevádzkovateľovi 
zariadenia, ktorý si takýto neautorizovaný servis objednal (viď klauzula o nutnosti 
autorizovaného servisu v prevádzkovom predpise plniacej stanice CNG). 
 
ODPOVEĎ č. 6: 

Požadované podmienky týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti sú stanovené 
v súťažných podkladoch v bode 5.1. písm. b) 2., kde je definované, že navrhovateľ predkladá 
čestné vyhlásenie, že disponuje okrem iného aj:   
- odborným personálom potrebným na splnenie predmetu zákazky počas celého obdobia trvania 
zmluvy.  
- výrobcom predpísaným technickým vybavením a prostriedkami (náradie, prístroje, vybavenie, 
know how) na servisnú činnosť technológie PS CNG  
- je oprávnený poskytovať servisné služby pre zariadenia uvedené v technickej špecifikácii a v 
rozsahu podľa technickej špecifikácie uvedenej v prílohe;  
 

V súlade s článkom VIII. zmluvy, je poskytovateľ okrem iného:  
„povinný pri plnení záväzkov podľa tejto zmluvy postupovať s maximálnou odbornou 
starostlivosťou v súlade s príslušnými predpismi a odporúčaniami výrobcov dotknutých 
technologických zariadení, príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a súvisiacimi 
technickými normami a v zmysle obvyklých štandardov pre dané druhy zariadení nevyhnutné k 
tomu, aby bolo zariadenie udržiavané v bezpečnom, plne použiteľnom a prevádzkyschopnom 
stave, s cieľom znížiť jeho poruchovosť a predĺžiť jeho životnosť a plnú funkčnosť“ 
 
 


