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27.02.2020 

 

Vec 

Vysvetlenie č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk 
 
 
Vyhlasovateľ, spoločnosť Železiarne Podbrezová a.s. skrátene ŽP a.s., Kolkáreň 35, 976 

81 Podbrezová, IČO: 31 562 141(ďalej aj ako „Vyhlasovateľ“) vyhlásil v súlade s Príručkou k 
procesu verejného obstarávania Operačného programu Kvalita životného prostredia pre oblasti 
podpory: Prioritná os 4 v gescii sprostredkovateľského orgánu SIEA, verzia 5.2 zo dňa 13. 12. 
2019 (ďalej aj ako „Príručka“) výzvou na predkladanie ponúk uverejnenou na webovom sídle 
verejného obstarávateľa dňa 14. 02. 2020 (ďalej aj ako „Výzva“) zákazku s názvom 
„Modernizácia výroby stlačeného vzduchu“, postup zadávania zákazky: zadávanie zákaziek 
vyhlásených osobou, ktorej sprostredkovateľský orgán poskytne 50 % a menej finančných 
prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP (ďalej 
aj ako „Prieskum trhu“).  

 
V dňoch 20. 02. 2020 a 24. 02. 2020 boli Vyhlasovateľovi doručené jedným zo záujemcov 

Žiadosti o vysvetlenie výzvy na predkladanie ponúk. Vyhlasovateľ poskytuje nasledovné 
vysvetlenie Výzvy: 

 
Otázka č. 1 (cit.): 
Při zpracováváni nabídky jsme zjistili, že nové připojovací potrubí chladící vody do TK se má osadit 
měřením teploty a tlaku. Mají to být: 

A. pouze obyčejné manometry  
B. snímače s možností přenosu signálu do systému řízení? 

Pokud „B“, kdo zajistí práci a materiál? 
 
Odpoveď č. 1: 
Nové pripojovacie potrubie do turbokompresora musí byť vybavené meraním teploty a tlaku so 
snímačmi s možnosťou prenosu signálu do systému riadenia, pričom súvisiaci materiál a rovnako 
aj zaistenie prác v plnom rozsahu zabezpečuje dodávateľ. 
 
Otázka č. 2 (cit.): 
Ve Vaší poptávce se uvádí, že pro pohon turbo-kompresoru je požadován motor „Siemens/ABB 
nebo ekvivalent“. Bude ze strany uživatele akceptován ekvivalentní motor jiné značky, vyrobeny 
mimo EU? 
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Odpoveď č. 2: 
Vyhlasovateľ určil požiadavky na predmet zákazky v súlade s Príručkou a zároveň tak, aby v plnej 
miere zodpovedali jeho potrebám.  
Vyhlasovateľ preferuje značky motorov uvedené v projektovej dokumentácii. Uchádzač môže 
ponúknuť ekvivalent aj od iného výrobcu, ktorý však vyhlasovateľ požaduje dodať so všetkými 
atestmi a certifikátmi vyžadovanými v EÚ a musí spĺňať všetky funkčné, výkonnostné a 
bezpečnostné požiadavky, tak ako ich Vyhlasovateľ stanovil vo Výzve.  
 
Otázka č. 3 (cit.): 
V souvislosti s výše uvedenou záležitostí Vás žádám o prodloužení termínu pro předložení 
nabídky. Během zpracovávání nabídky jsme se v tendrovém materiálu setkali s několika problémy, 
které je potřebné vyjasnit tak, aby naše nabídka byla úplná a správně naceněná. Jako příklad 
mohu uvést stav a nutné stavební úpravy betonového základu kompresoru, zapojení a přenos 
vybraných signálu s řídicí jednotky a polní instrumentace na velín, požadovaná dokumentace atd. 
 
Odpoveď č. 3: 
Vyhlasovateľ vykonal predĺženie lehoty na predkladanie cenových ponúk do 06. 03. 2020 do 
15:00 hod. 

 

S pozdravom 
 
 

Ing. Marian Kurčík  
podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ 

 
 
 
 

 
Ing. Milan Srnka, PhD. 
člen predstavenstva a technický riaditeľ 
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