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Vec  

Žiadosť o vysvetlenie a doplnenie - odpoveď 

 

Verejný obstarávateľ, ktorým je Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky 

v Bratislave dňa 16.07.2021 zahájil proces zadávania zákazky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 

Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

na predmet zákazky: Komplexný výkon bezpečnostno-technických služieb. 

Verejnému obstarávateľovi bola dňa 20.07.2021 doručená žiadosť záujemcu o vysvetlenie 

a doplnenie výzvy na predloženie ponuky. Verejný obstarávateľ významovo ani obsahovo nemenil 

doručenú žiadosť, cit.: 

„V zmysle výzvy na predloženie ponuky na zákazku „Komplexný výkon bezpečnostno-technických 

služieb“ si Vás dovoľujeme požiadať o doplnenie súťažných podkladov Príloha č. 3 výzvy: Prehľad 

PHP a hydrantov za SR a predpokladané množstvá na kontroly, opravy, tlakové skúšky – 2021. 

Prosím o doplnenie zoznamu výrobcov hasiacich prístrojov a taktiež doplniť ich do výzvy na 

predloženie ponuky bod 18. Ďalšie podmienky a bod 18.1.5. 

V zmysle Zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, § 

11c, 

(1) Opravovať a plniť hasiace prístroje a vykonávať ich kontrolu môže len fyzická osoba, ktorá 

absolvovala odbornú príprava v rozsahu a obsahu ustanovenom výrobcom, podrobila sa 

overeniu vedomosti a má vydané osobitné oprávnenie o odbornej spôsobilosti. Overenie 

odbornej spôsobilosti na opravu, plnenie a kontrolu hasiacich prístrojov vykonáva 

a osobitné oprávnenia na obdobie 5 rokov vydáva výrobca a jeho splnomocnený zástupca, 

ak majú sídlo v niektorom členskom štáte. Výrobca, ktorý nemá sídlo na území členského 
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štátu, urči na území Slovenskej Republiky na vykonávanie uvedených činností svojho 

splnomocneného zástupcu. 

Vo výzve na predloženie ponuky 18. Ďalšie podmienky bod 18.1.7 žiadate od úspešného 

uchádzača predložiť oprávnenie na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok tlakových, 

plynových, elektricky a zdvíhacích zariadení. 

Prosíme o Vaše stanovisko z akého dôvodu žiadate predložiť oprávnenia pre: plynové, 

elektrické a zdvíhacie zariadenia.“ 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

V zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, 

§ 11 c, bod 3 uvádza, cit: 

„(3) Kontrolovať prenosné hasiace prístroje môže tiež fyzická osoba, ktorá má vydané osobitné 

oprávnenie od výrobcu na kontrolovanie hasiaceho prístroja, ktorý je technicky a funkčne zhodný 

s kontrolovaným hasiacim prístrojom a je vyrobený podľa zhodného technického predpisu.“ 

V zmysle vyššie uvedeného ustanovenia § 11c, zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi 

v znení neskorších predpisov je zrejmé, že kontroly je možné vykonávať aj v súlade s bodom 3 

citovaného paragrafu, čo umožňuje vykonávanie kontrol aj pre ostatné spoločnosti, ktoré spĺňajú 

ustanovenia bodu 3, § 11 c. 

V prípade opráv, tieto verejný obstarávateľ nevie predpovedať a máme za to, že niektoré opravy 

môžu byť ekonomicky nevýhodnejšie ako samotný nový hasiaci prístroj. V prípade, ak prebieha 

kontrola u verejného obstarávateľa a je indikovaná potreby opravy bude na dodávateľovi služby ako 

zabezpečí opravu v zmysle požiadaviek zákona, prípadne zabezpečí výmenu hasiaceho prístroja. 

Verejný obstarávateľ zároveň týmto do prílohy č. 3.3 výzvy „Zoznam požadovaných činností pre 

oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ dopĺňa bod 18. v nasledovnom znení: 

„18. Spracovať evidenciu VTZ (vyhradených technických zariadení) sledovať a informovať 

o termínoch revízií – vzhľadom k tomu, že máme požiadavku na spravovanie a vypracovanie 

takéhoto zoznamu, je dôležité aby takúto činnosť vykonávala osoba s platnými oprávneniami 

a vedomosťami.“   
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V nadväznosti na vyššie uvedené a v súlade s § 21 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejný obstarávateľ 

zároveň predlžuje lehotu na predkladanie ponúk nasledovne: 

Pôvodná lehota na predkladanie ponúk: 23.07.2021, 09:00 hod. 

Nová lehota na predkladanie ponúk: 29.07.2021 do 9:00 hod. 

S pozdravom 

 

Príloha: Príloha č. 3.3 výzvy – doplnená  

 

                 PaedDr. Kornélia Černá, v.r. 

riaditeľka sekcie ekonomiky  

a verejného obstarávania 

 


