Evidenčné číslo obstarávania: KR-OVS-001-20

Odpovede Vyhlasovateľa na otázky záujemcov k predmetu obstarávania:
„Servis plniacej stanice CNG Košice, Banská Bystrica a Nitra“
OTÁZKA č. 1:
Znenie zo súťažných podkladov: bod 7.4 Vyhodnotenie návrhov: Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo
uzavrieť zmluvu s viacerými navrhovateľmi.
Otázka:
a. Ak je jediným kritériom „Najnižšia cena v Eur bez DPH“ , v prípade uzavretia zmluvy
s viacerými navrhovateľmi, môže byť uzavretá zmluva s viacerými navrhovateľmi aj na
jednotlivé časti?
Jednoduchšie povedané, môže byť napríklad pre Časť č. 1: PS CNG Košice, Hornádska 10,
areál spoločnosti Dopravný podnik mesta Košice akciová spoločnosť (ďalej len “DPMK“)
uzavretá zmluva s viacerými navrhovateľmi?
b. Ak áno, čo bude kritériom pre objednanie výkonu, či už plánovaných, náhlych, asistenčných
služieb ako aj vykonanie kontrol a dodávok dielov, u toho-ktorého navrhovateľa?
ODPOVEĎ č. 1:
a. Nie. Pre každú časť bude uzatvorená len jedna rámcová zmluva s navrhovateľom, ktorý sa
pre danú časť umiestni na prvom mieste.
b. Pre každú časť bude uzatvorená jedna rámcová zmluva s navrhovateľom, ktorý sa pre danú
časť umiestni na prvom mieste. Plnenie bude prebiehať na základe čiastkových
zmlúv/objednávok zadávaných v zmysle tejto Rámcovej zmluvy. Objednávanie plnenia bude
závisieť výlučne od aktuálnych potrieb Vyhlasovateľa a uzavretie rámcových zmlúv
nezaväzuje Vyhlasovateľa na objednanie služieb, ktoré sú predmetom súťaže.
OTÁZKA č. 2:
Znenie z Rámcovej zmluvy o výkone servisných služieb: V Čl. I, bod 4: Vykonávanie predpísaných
kontrol prevádzkových systémov a technických zariadení, kontrola a kalibrácia prevádzkových
ukazovateľov, meradiel, snímačov a vykonávanie revízii a kontrol VTZ v súlade s platnou
legislatívou.
Otázka:
a. Akým spôsobom bude stanovená cena za tieto výkony?
b. V prípade, že bude pre danú časť (napr. PS CNG Košice) uzatvorená zmluva s jedným
navrhovateľom, bude daný navrhovateľ vykonávať „servisné služby“ v zmysle všetkých bodov
1.1 až 1.5 v Rámcovej zmluvy o výkone servisných služieb?
ODPOVEĎ č. 2:
a. Cena bude stanovená na základe zazmluvnenej jednotkovej ceny – hodinovej zúčtovacej
sadzby.
b. Áno, poskytovateľa bude vykonávať „servisné služby“ v zmysle všetkých bodov 1.1 až 1.5
Rámcovej zmluvy o výkone servisných služieb.
OTÁZKA č. 3:
Znenie z Rámcovej zmluvy o výkone servisných služieb: V Čl. III , bod 4: Hlásenie zistenej poruchy
vrátane určenia jej klasifikácie podľa bodu 2 tohto článku podáva u poskytovateľa poverený
zamestnanec objednávateľa telefonicky a/alebo e-mailom. Na tieto účely poskytovateľ prevádzkuje
servisnú NON STOP linku telefonického tiesňového volania na telefónnom čísle: +421
.............. alebo +421 ................ a písomné hlásenia na e-maily: ......................... alebo
............................... a to počas pracovných dní, rovnako ako aj počas dní pracovného pokoja a
sviatkov, ktoré sú ustanovené príslušnými právnymi predpismi SR, nepretržite 24 hodín denne.

Otázka:
Predpokladám správne, že pre každú časť (1,2,3) môže byť uzavretá zmluva s iným
navrhovateľom, teda pre každú časť môže byť aj iný poskytovateľ NON STOP linky?
ODPOVEĎ č. 3:
Áno. Pre každú časť bude uzatvorená jedna rámcová zmluva s navrhovateľom, ktorý sa pre danú
časť umiestni na prvom mieste. NON STOP linku pre danú časť bude poskytovať poskytovateľ s
ktorým bude uzatvorená rámcová zmluva pre danú časť.
OTÁZKA č. 4
Znenie z Rámcovej zmluvy o výkone servisných služieb: V Čl. IX, bod 4: Cena za poskytovanie
služby nepretržitej telefonickej NON STOP linky (24/7) je 0 (nula) EUR /mesiac bez DPH.
Otázka:
Ak cena za poskytnutie NON STOP linky by mala byť súčasťou ceny „HZS“, bude zo strany
vyhlasovateľa garantované počas celého trvania zmluvy, že celý predmet zmluvy podľa Čl. 1
(servisné služby 1.1 až 1.5) bude plniť jeden navrhovateľ a ten bude zároveň poskytovať na danú
časť aj službu nepretržitej telefonickej NON STOP linky (24/7) ?
ODPOVEĎ č. 4:
Počas celého trvania zmluvy celý predmet zmluvy, podľa Čl. 1 (servisné služby 1.1 až 1.5) RZ, je
povinný plniť jeden navrhovateľ a ten bude zároveň poskytovať na danú časť aj službu nepretržitej
telefonickej NON STOP linky (24/7), pričom platí postup uvedený v odpovedi č. 1.

