
 

Odpovede spoločnosti SPP na otázky záujemcov  
k predmetu obstarávania postupom Výzva na predkladanie ponúk: 

 
„Poskytovanie služieb BOZP, OPP, environmentálny manažment, pracovná 

zdravotná služba“ 
 
 
Otázka č. 1: 
Výzva na predkladanie ponúk 
1. vo výzve na predkladanie ponúk je uvedené v bode 4. Typ zmluvy, ako aj v Rámcovej zmluve čl. 
III, bod 1,  že plnenie v zmysle RZ bude prebiehať na základe čiastkových zmlúv/objednávok v kt. 
bude uvedená konkrétna špecifikácia, rozsah požadovaných služieb a miesto poskytnutia služieb 
- nakoľko cenník služieb je stanovený ako mesačný paušál za jednotlivé požadované služby s 
určeným rozsahom, akým spôsobom SPP  CNG bude dané služby objednávať? Je možné, že od 
poskytovateľa si objedná len jednu službu z viac požadovaných?  
 
Odpoveď: 
Budeme vystavovať rámcové objednávky a uhrádzať mesačne paušál prípadne objednávať ďalšie 
služby na základe čiastkových objednávok.  
 
Otázka č. 2: 
Detailná špecifikácia predmetu obstarávania 
1. v bode 1. komplexný výkon na úseku ochrany pred požiarmi je uvedené, že v rámci služby sa 
majú vykonávať pravidelné kontroly HP a hydrantov a udržiavať požiarne zariadenia a 
požiarnotechnické zariadenia v akcie schopnom stave 
- v prípade ak SPP SNG požaduje výkon ročných kontrol hasiacich zariadení a požiarnych 
vodovodov, k naceneniu je potrebné zaslať informáciu o týchto zariadeniach minimálne v rozsahu: 
počet zariadení na jednotlivých objektoch, typ zariadenia (napr. P6, S5 a 
pod), periodicitu vykonávania kontrol v prípade hasiacich prístrojov (1 x ročne, 1 x 2 roky)  
 
Odpoveď: uchádzačom, ktorí požiadali o podklady k súťaži bude poskytnutý zoznam hydrantov  
 
Otázka č. 3: 
Detailná špecifikácia predmetu obstarávania 2. v bode 2 komplexný výkon bezpečnostno-
technickej služby požadujete len výkon všeobecného vzdelávania zamestnancov  a vedúcich 
zamestnancov v oblasti ochrany práce? Alebo požadujete aj výkon odborných školení ako sú 
napríklad: výchova a vzdelávanie viazačov bremien, VaV  osôb na obsluhu vyhradených 
technických zariadení tlakových, výchova a vzdelávanie osôb na montáž a demontáž lešenia 
(lešenári). V prípade, ak by bola požiadavka aj výkon "odborných školení" je potrebné špecifikovať, 
aké odborné školenia požadujete pre aký počet zamestnancov.  
 
Odpoveď: 
Nepožadujeme výkon odborných školení, požadujeme len výkon všeobecného vzdelávania 
a vedúcich zamestnancov v oblasti ochrany práce. 
 
Otázka č. 4: 
Detailná špecifikácia predmetu obstarávania 3. v bode 3. poradenské služby v oblasti životného 
prostredia  
- prosíme špecifikovať, ktorú oblasť životného prostredia požadujete zastrešiť:   nakladanie s 
odpadmi (zákona č. 119/2010 a 223/2001) , ochrana vôd (zákon č. 364/2004 ), ochrana ovzdušia 
(zákon č. 137/2010). 
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Odpoveď:  
Požadujeme zastrešiť všetky 3 oblasti t.j. nakladanie s odpadmi (zákona č. 119/2010 a 223/2001), 
ochrana vôd (zákon č. 364/2004 ), ochrana ovzdušia (zákon č. 137/2010). 
 
Otázka č. 5: 
Detailná špecifikácia predmetu obstarávania 4. v bode 4. Pracovná zdravotná služba - 
uvádzate zabezpečenie posudzovania faktorov práce a prac. podmienok - zabezpečenie 
akreditovaného merania jednotlivých faktorov. 
- v danom prípade požadujete, aby akreditované merania boli súčasťou paušálneho poplatku za 
tieto služby?  
 
Odpoveď:  
Áno, požadujeme aby akreditované merania boli súčasťou paušálneho poplatku.  
 
Otázka č. 6: 
Detailná špecifikácia predmetu obstarávania 5. v bode 4. Pracovná zdravotná služba uvádzate 
vypracovanie/aktualizáciu prevádzkových poriadkov 
- prosíme špecifikovať, aké faktory sa vo Vašej spoločnosti nachádzajú v súčasnosti (chemický 
faktor, prach, hluk, zobrazovanie jednotky a pod.)  
 
Odpoveď: zobrazovacie jednotky  
 
Otázka č. 7: 
Detailná špecifikácia predmetu obstarávania 6. v bode 4. Pracovná zdravotná služba uvádzate 
zabezpečenie školení a odborných seminárov pre zamestnancov  
- v danom prípade požadujete, aby tieto služby/semináre boli súčasťou paušálneho poplatku za 
tieto služby? v prípade, ak áno, prosím špecifikovať predpokladaný počet školení 1. pomoci (max. 
počet účastníkov je 15 zamstnancov) a seminárov počas obdobia platnosti zmluvy 
 
Odpoveď:  2 školenia ročne 
 
Otázka č. 8: Počet zamestnancov spoločnosti podľa jednotlivých objektoch (sídlo a jednotlivé 
plniace stanice). 
 
Odpoveď: 
Sídlo: 10 
PS CNG KE: 1 
 
Otázka č.9: v rámci plniacich staníc, ide len o objekty samostatnej stanice, alebo k plniacim 
staniciam patria aj iné objekty?  
 
Odpoveď: 
5 x samostatne stanice, 4 x stanice + objekt  
 


