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VEC 

Odpoveď na žiadosť o dodatočné informácie k vyhlásenej OVS  

 

 

Vážení záujemcovia, 

 

 na základe prijatých dopytov podávame vysvetlenie požiadaviek uvedených v súťažných 

podkladoch obchodnej verejnej súťaže na predmet výzvy: „Dodávka pracovných ochranných 

odevov, pracovnej ochrannej obuvi a ostatných ochranných pracovných prostriedkov – OOPP.“ 

  

 Súťaž bola vyhlásená uverejnením na webovom sídle Dopravného podniku mesta Žiliny 

s.r.o. dňa 18.4.2016.  

 

Otázka č. 1.: 

„ ..... v bode 5.3 písm. g) požadujete materiálové listy na všetky položky požadovaného tovaru, ..... 

požadujete materiálové listy len k základným materiálom všetkých položiek, alebo 

požadujete materiálové listy ku všetkým, t.j. k základným aj doplnkovým materiálom 

všetkých položiek? Nakoľko napríklad obuv má základný vrchný materiál, ale taktiež má ďalšie 

súčasti, ako napríklad podošva, klince, stielky a iné, čo je doplnkový materiál, preto  

žiadame o upresnenie, na  ktoré komponenty z jednotlivých položiek požadujete doložiť 

materiálové listy, nakoľko podľa nášho názoru by mali byť materiálové listy predložené len na 

základný materiál a to u odevov. Na ostatné ochranné pracovné prostriedky, ako sú rukavice, štíty 

a iné sa materiálové listy neposkytujú, preto žiadame definovať, na ktoré položky a ktoré časti 

zákazky požadujete predložiť materiálové listy? Respektíve, či vyhlasovateľ nedefinoval zle 

svoju požiadavku na materiálové listy od všetkých položiek a či nepožadujete opisy – 

produktové listy namiesto materiálových listov, v ktorých sa popisujú okrem základných aj 

doplnkové materiály.“ 

 

Odpoveď na otázku č. 1: 

 

 Pre vyhlasovateľa súťaže je dôležité, aby navrhovateľ rešpektoval všeobecné požiadavky 

na bezpečnosť a kvalitu.  

 V rámci týchto informácií má navrhovateľ predložiť dokumenty k tovaru, v ktorých budú 

identifikovateľné  úrovne alebo triedy ochrany, stanovené výrobcom podľa európskych 

harmonizovaných noriem alebo iných relevantných špecifikácií a ktoré budú zároveň spĺňať 

požiadavky dané vyhlasovateľom.  
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 V zmysle uvedeného vyhlasovateľ na základe položenej otázky požaduje, aby navrhovateľ 

predložil materiálové listy len k základným materiálom všetkých položiek druhov tovaru Obuv 

a OOPP OBUV  a Odev a OOPP ODEV a  pre druh tovaru  OOPP ostatné  k položkám 2, 6a, 

6b, 15, 16. 

 

Produktové listy môžu byť aj  súčasťou  predloženého opisu tovaru navrhovateľa podľa časti 

5.3 písm. e) ako  ilustračná dokumentácia. 

 

 

Otázka č. 2 

„ ..... v bode 5.3 písm. h) požadujete predložiť certifikát alebo vyhlásenie o zhode – overené kópie, 

či bude postačujúce predloženie iba vyhlásenia o zhode len na Vami určené 4 položky 

v originále vystavené predajcom? Nakoľko certifikáty sú majetkom výrobcu a predloženie 

vyhlásenia o zhode s odvolaním sa na príslušný certifikát je plne postačujúce a nahrádza 

predloženie certifikátu.  

 

Odpoveď na otázku č. 2: 

 

       V zmysle položenej  otázky vyhlasovateľ potvrdzuje, že pre účely preukazovania 

podmienok účasti v súťaži v časti 5.3 písm. h) sa môže navrhovateľ rozhodnúť, či predloží 

overenú kópiu dokumentu „Vyhlásenie o zhode“ k vybraným položkám tovaru výzvy alebo kópiu 

certifikátu. 

 

 

 

       Ing. Ján Barienčík, PhD.  

            konateľ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


