
Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 
Kvačalova 2 
Žilina 011 40 

___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
Tel:   +421 41 5660 111   Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa,a.s. IČO:  36 007 099 
Fax:  +421 41 5643 743   IBAN:  SK1909000000005035044524  DIČ: 2020447583 
E-mail:  sekretariat@dpmz.sk    Zapísaný v OR OS Žilina   IČ DPH:   SK2020447583 
www.dpmz.sk    Oddiel: Sro, vl.č.: 3510/L 
        
     

Sent: Tuesday, May 03, 2016 2:25 PM 
To: viera.blanarova@dpmz.sk 
Subject: Otázka - výberové konanie 
 

Dobrý deň,  
chcela by som sa opýtať k výberovému konaniu:  
 

-          v bode 5.3. bod žiadate materiálové listy ku všetkým produktom – obuv a odev OOPP.  

 
Budú postačujúce produktové listy od dodávateľov s podrobným popisom produktov alebo 
vyhlásenie o zhode?  
A pri vyhláseniach o zhode – je potrebné, aby boli kópie notársky overené? Alebo stačí overenie 
od dodávateľa?   
 
 
Odpovedané elektronicky 5.5.2016 8,25 h 
 
  
Dobrý deň.  
Na našej stránke  http://www.dpmz.sk/obchodne-verejne-sutaze/  sme uverejnili odpoveď 27.4. 
2016 k materiálovým listom, list nájdete v  plnom znení pod heslom: Odpoveď na doplňujúce 
otázky k OVS a  sa týka bodu 5.3 písm. g) a bodu 5.3 písm. h). 
 
Na Vašu prvú otázku, ktorá sa týka bodu 5.3 písm. g) : „......v bode 5.3. bod žiadate materiálové 
listy ku všetkým produktom – obuv a odev OOPP. Budú postačujúce produktové listy od 
dodávateľov s podrobným popisom produktov alebo vyhlásenie o zhode? „ odpovedáme 
výňatkom z listu, citujem:  „.........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...............“ 
 
Z uvedeného vyplýva, že vyhlasovateľ podľa bodu 5.3 písm. g)   požaduje iba základné 
materiálové listy k všetkým položkám tovaru „OBUV“ a  „ODEV“ a k vybraným položkám 
„OSTATNÉ“ ; vyhlasovateľ nepožaduje produktové listy, ale   podľa vlastného uváženia   ich 
môže navrhovateľ priložiť k svojmu konkrétnemu opisu (5.3. písm. e)). 
 
Vyhlásenia o zhode alebo certifikáty predloží navrhovateľ podľa bodu 5.3 písm. h) iba 
k vybraným položkám tovaru.  
 
K Vašej druhej otázke, ktorá  sa týka bodu 5.3. písm. h), citujem: “A pri vyhláseniach o zhode – 
je potrebné, aby boli kópie notársky overené? Alebo stačí overenie od dodávateľa?“  odpovedáme 
znením z výzvy:  „ Vyhlasovateľ požaduje overené kópie , čím mal vyhlasovateľ mal na mysli 
notársky overené kópie.“  
 
S pozdravom 
 
Mgr.Viera Blanárová 
Samostatný referent 
Referát verejného obstarávania 
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