
Vysvetlenie k  zadávaniu zákazky na predmet zákazky: „Vykonanie opráv regulačnej stanice  RSP 1200 

a predohrevu plynu na RSP 3000.“ 

Otázka položená záujemcom: 
Prosím o sdělení o jakou opravu vtl RS Q 3000/2/1 se jedná .Při poslední návštěve jsme zjistili , že 

nefunguje automatika elektrického předehřevu plynu. Musíme vědět o jakou přesně se jedná závadu, 

abychom mohli opravu seriozně nacenit. 

 
Odpoveď verejného obstarávateľa 

Špecifikácia predmetu zákazky a výpočet ceny predmetu zákazky: 

Opis predmetu zákazky a výpočet ceny predmetu zákazky verejný obstarávateľ dopĺňa nasledovne: 

1. Opis predmetu zákazky  podľa revíznej správy: 

 

    1.12 Oprava elektroohrevu plynu RS 1200 
   1.13  Oprava elektroohrevu plynu RS 3000 
 
2. Výpočet ceny 
A.  
Pre položky 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 a 1.10  stanoví uchádzač cenu ich ocenením ako cenu: 
- bez DPH za jednotku množstva 
- sadzbu a výšku DPH za jednotku množstva 
- cenu s DPH za jednotku množstva 
 
- cenu bez DPH za jednotku množstva prenásobenú počtom príslušných jednotiek 

 
- cenu s DPH za jednotku množstva prenásobenú počtom príslušných jednotiek 

 
- cenu celkom s DPH za položky 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 a 1.10  . 

 
 
 

Materiál:  

  

1.1                  2 ks reg. plynu typ C 26 525 540 DN 25/40 PN 40  

1.2                  1 ks guľový kohút DN 125 PN 16  

1.3                   Materiál na opravu el. ohrevu plynu RS 1200  

1.4                   Materiál na opravu el. ohrevu plynu RS 3000  

1.5                   2 ks guľový kohút Bickel Wolf DN 1“ PN 40  

1.6                   1 ks tlakomerový ventil trojcestný  

1.7                   3 ks tlakomer 0-6 MPa  

1.8                   4 ks tlakomer 0-10 kPa  

1.9                   2 ks tlakomer 0-600 kPa  

1.10                Spojovací a tesniaci materiál, výstražné tabuľky, 1KPL položka 

                       a ostatný spotrebný materiál  
  

Práce:  

1.11 Demontážne a montážne práce pri oprave a výmene netesných  

        armatúr RS plynu 
 

 



B. 

Pre položky 1.3, 1.4, 1.11, 1.12,1.13  stanoví uchádzač cenu nasledovne: 

Uchádzač stanoví hodinovú zúčtovaciu sadzbu servisného technika pre uvedené opravy.  

Stanovenie ceny opráv: 

cena opráv je stanovená dohodou na základe kalkulácie a odsúhlasenia nákladov, pričom oceňovanie bude 

vykonané: 

- uchádzač určí výšku hodinovej  zúčtovacej sadzby servisného technika, 
- podľa ceny náhradných dielov použitých pri oprave. 

Hodinová zúčtovacia sadzba servisného technika bude uvedená v členení:  

              cena bez DPH, výška a sadzba DPH, cena celkom s DPH. 

Verejný obstarávateľ určuje  počet hodín potrebných na výkon opravy predmetu zákazky vo výške : 6 

hodín 

Hodinová zúčtovacia sadzba servisného technika je: 

...   € bez DPH 

...   € DPH  sadzba DPH ... % 

...   € s DPH 

..... € s DPH celkom, t.j hodinová zúčtovacia sadzba servisného technika prenásobená počtom 

hodín. 

Uchádzač prehlasuje, že v hodinovej zúčtovacej sadzbe servisného technika sú zahrnuté všetky 

ekonomicky oprávnené náklady, primeraný zisk, samotný výkon prác, dopravné a cestovné náklady 

súvisiace s výkonom činností uchádzača. 

 Cena originálnych náhradných dielov bude účtovaná ako cena podľa dostupného cenníka, aktuálna v čase 
dodania, ktorú je povinný uchádzač písomne preukázať. 

              Cenu materiálu/náhradných dielov  je potrebné verejnému obstarávateľovi preukázať a zároveň s ním 
vzájomne odsúhlasiť pred zahájením výkonu opráv. 

 
  
Cena predmetu zákazky celkom vrátane DPH v eurách = kritérium hodnotenia ponúk = 

cena celkom s DPH za položky 1.1, 1.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 a 1.10  + 

cena s DPH celkom, t.j hodinová zúčtovacia sadzba servisného technika prenásobená  počtom hodín. 

Cena originálnych náhradných dielov bude účtovaná ako cena podľa dostupného cenníka, aktuálna v čase 
dodania, ktorú je povinný uchádzač písomne preukázať. 
Cenu materiálu/náhradných dielov  je potrebné verejnému obstarávateľovi preukázať a zároveň s ním 
vzájomne odsúhlasiť pred zahájením výkonu opráv. 
 

 
Bratislava dňa 22.06.2017 



 

 


