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Váš list číslo/zo dňa Naše číslo  Vybavuje/linka Žilina 

          ZsNH 4/2019  odd. VO/Mgr. Blanárová       10.4.2019 

        

 

Vec:  

Dopyt uchádzača - Odpoveď č. 4   

ZsNH – Služby odborného školenia pre zamestnancov DPMŽ  

 

K predmetnej zákazke uchádzač zaslal dopyty: 

 

a) „....... čo sa týka tabuliek-cenových ponuk- ešte dotaz: 

Pri cenovej ponuke – zvárači ,palici – tabuľka č. 5 – táto nahrádza cenovú ponuku – tabuľka č. 1 

a 2  - pre zváračov a paličov, áno?Tabuľky č. 1 a 2 sa nebudú prekladať –  týka sa to len zváračov 

a paličov.“ 

 

b) „.....ohľadne prílohy č. 5 -doplnková tabuľka  - dotaz 

Cena celkom za roky 2019,2020,2021 – mám len spočítať ceny v riadku- či je potrebné aj vynásobiť 

počtom uchádzačov?“ 

 

c) „.......Pri metóde zvárania  135 – dotaz 

1/ Úradná skúška podľa STN EN ISO 9606-1- 1x za dva roky- tým myslíte preskúšanie? 

2/ Pri 135 -základné – čo myslíte?    Myslíte tým nový kurz 135?  

3/ Pri 135 – jednotková cena za osobu – opakované školenie 1x za 2 roky – tým myslíte 

preskúšanie? – 

Ak myslíte preskúšanie tak potom je to duplicitne    - ako uvádzam v bode č. 1 a 3“ 

 

 

 

Odpoveď obstarávateľa k otázke 4a): 
Obstarávateľ k Výzve na predkladanie cenových ponúk v bode 13.  Obsah ponuky, písm. d)  k Prílohe č. 5 

– Cenová ponuka uviedol:  

d) Každý uchádzač predloží vo svojej ponuke scan Prílohy č. 5 s názvom Cenová 

ponuka, ako  aj jej verziu vo formáte excel*. Viac informácii k Prílohe č. 5 je v bode 

10. tejto výzvy. Tabuľka č. 1 a/lebo Tabuľka č 2. Prílohy č. 5 bude mať formu 

originálu, musí byť  vypísaná a podpísaná oprávnenou osobou. Cenová ponuka musí 

byť platná do dátumu posledného odborného školenia, teda do 31.12.2021 a uchádzač 

to bude vo svojej cenovej ponuke deklarovať.“ 

 

Ďalej v Odpovedi č. 1 k otázke uchádzača uviedol, že zverejnil doplňujúci opis predmetu 

zákazky ku skupine zamestnancov č. 4 – zvárači, paliči a k tejto skupine vypracoval tabuľku 

s názvom Príloha č. 5 Doplnková tabuľka – Spoločná cenová ponuka pre skupinu 
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zamestnancov č. 4 ZVÁRAČI A PALIČI – pre UTZ a VTZ v súlade so zákonmi 513/2009 Z.z. 

a 124/2006 Z.z..  

 

Z uvedeného je odpoveď pre Vašu otázku 4a) takto: 

Áno, pri cenovej ponuke – zvárači, paliči – Príloha č.5 Doplnková tabuľka  nahrádza doplnená 

tabuľka riadok č.4 v tabuľkách č.1 a č.2. To znamená, že v prípade paličov a zváračov sa tabuľky 

Prílohy č. 5 – Tabuľka č.1 a Tabuľka č.2 nevyplňujú, vypĺňa sa len Doplnková tabuľka Prílohy č. 5.  

 

 

Odpoveď obstarávateľa k otázke 4b)  

Obstarávateľ k Výzve na predkladanie cenových ponúk v bode 13.  Obsah ponuky, písm. d)  

k Prílohe č. 5 – Cenová ponuka uviedol: 

 

d)Každý uchádzač predloží vo svojej ponuke scan Prílohy č. 5 s názvom Cenová ponuka, 

ako  aj jej verziu vo formáte excel*. Viac informácii k Prílohe č. 5 je v bode 10. tejto 

výzvy. 

 

a ďalej v bode 10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk k tejto výzve uviedol:  

 

„Príloha č.5 - Cenová ponuka pozostáva z dvoch  tabuliek. Tabuľku č. 1 alebo Tabuľku č. 2 

predloží uchádzač podľa toho, o ktorú časť zákazky (UTZ alebo VTZ)  sa uchádza a  na ktorú 

z piatich skupín zamestnancov (vodorovné riadky tabuľky) podáva cenovú ponuku.  K takto 

vybranej skupine zamestnancov je uchádzač je povinný uviesť cenu ku každému druhu školenia za 

jednu osobu, teda k základnému, opakovanému 1x ročne, opakovanému 1x za 2 roky 

a k aktualizačnej odbornej príprave 1x za 5 rokov. Tento údaj v tabuľke je hodnotiacim kritériom. 

V tabuľke uchádzač ďalej uvedie do príslušných riadkov cenu celkom za všetky predpokladané 

školenia k uvedenému predpokladanému počtu školiacich sa počas celého obdobia školení.“  

 

 

Z uvedeného je odpoveď pre Vašu otázku 4b) takto: 

Pri vyhodnocovaní Prílohy č. 5 Doplnková tabuľka  je potrebné jednotkové ceny v riadku 

vynásobiť príslušným počtom školiacich sa. Následne tieto hodnoty z jednotlivých riadkov sčítať 

a takto vyhodnotiť.  

 

 

Odpoveď obstarávateľa k otázke 4c)  

a) Obstarávateľ v doplňujúcom opise predmetu zákazky pre skupinu zamestnancov č. 4 v zmysle 

Prílohy č. 5 Doplnková tabuľka – Spoločná cenová ponuka pre skupinu zamestnancov č. 4 

ZVÁRAČI A PALIČI – pre UTZ a VTZ v súlade so zákonmi 513/2009 Z.z. a 124/2006 Z.z.. 

uviedol pre Metódu zvárania 135 a) Upresnenie požadovaných kurzov toto:  

 
„Metóda 135: Oblúkové zváranie taviacou sa elektródou v inertnom plyne  

Úradné overenie 

Počet zamestnancov: 1 

K uvedenej  metóde požadujeme naceniť: 

-   úradnú skúšku 

-   základné školenie“ 

 

Ďalej uviedol vo Výzve na strane 3 Podrobného opisu k základnému opisu uviedol:  

a) Základné školenie bude (nový) zamestnanec absolvovať pred poverením na vykonanie 

činnosti. 
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Z uvedeného je odpoveď pre Vašu otázku 4c) Metóda zvárania 135 takto: 

k bodu 1/   

áno, úradná skúška je preskúšanie 

 

k bodu 2/   

základné školenie je prvotné školenie, ktoré musí byť vykonané, aby mohol pracovník absolvovať 

úradnú skúšku 

 

k bodu 3/  

pri 135 sa opakované školenie 1x za 2 roky nevykonáva (v tabuľke je na tejto pozícii krížik). 

Opakované školenie v podstate nahrádza úradná skúška, ktorá má rovnaký časový interval 

 

Nie je tam duplicita, viď odpoveď v bode 3. 

 

 

  

        Ing. Ján Barienčík, PhD.   

            konateľ a riaditeľ 

 


