
Otázka 1: 

Týmto by som Vás chcel požiadať o informáciu ohladne predkladania certifikátov BS OHSAS 18001:2007 

ako aj ISO 9001:2008 nakoľko uvedené certifikáty sú našej spoločnosti vydané na KOMPLEXNÉ SLUŽBY 

BOZP a OPP, a teda zahŕňajú aj ,,Revízie, opravy a tlakové skúšky hasiacich prístrojov, hydrantov, 

hydrantového materiálu,'' ktoré poskytujeme v rámci komplexnosti služieb OPP. Uvedené sme 

odkomunikovali aj s certifikačným orgánom, pričom tento nám uviedol, že certifikát je vydaný na 

komplexné služby BOZP a OPP. 

Odpoveď: V prípade, že sú spoločnosti vydané certifikáty BS OHSAS 18001:2007 a ISO 9001:2008 v 

oblasti "Komplexné služby BOZP a OOP", budeme to považovať za splnenie podmienky v bodoch, kde je 

požadované predložiť certifikáty BS OHSAS 18001:2007 a ISO 9001:2008 v oblasti "Revízie, opravy a 

tlakové skúšky hasiacich prístrojov, hydrantov."  

Oznámenie všetkým záujemcom vybavenia žiadosti o nápravu  

Žiadosť o nápravu: V požadovaných referenciách podľa záujemcu verejný obstarávateľ zámerne 

neuviedol referencie na výkon služby civilnej ochrany, ak keď táto služba je predmetom súťaže“. 

Vybavenie žiadosti o nápravu: dôvodu, aby sme sa vyhli mylnej domnienke o účelovosti a diskriminácii, 

doplníme referencie o bod i):výkonu činnosti na úseku civilnej ochrany v súlade s ustanoveniami zákona 

NR SR č. 42/1994 Z. z., ako aj ďalších súvisiacich právnych predpisov. 

Žiadosť o nápravu:Požadovanie Certifikátu manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy ISO/EIC 

2700:2005 je neprimeraná požiadavka a nesúvisí s predmetom zákazky. 

Vybavenie žiadosti o nápravu: 

Správna informácia má byť Certifikát systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy ISO/IEC 

27001:2005. 

Verejný obstarávateľ upúšťa od požiadavky na predloženie Certifikátu systému manažérstva 

bezpečnosti informácií podľa normy ISO/IEC 27001:2005. 

Otázka 2 

Aký je priemerný počet evidovaných pracovných úrazov s nutnosťou ošetrenia u lekára za rok?  



Odpoveď: V súťažných podkladoch je uvedené: 

„V tabuľke č.1 na výpočet kritéria uvedie uchádzač mesačnú paušálnu sumu za jedno tlivé pracoviská 

verejného obstarávateľa, pričom súčet mesačných paušálnych súm za jednotlivé pracoviská bude tvoriť 

celkovú mesačnú paušálnu čiastku za predmet zákazky.“ 

Priemerný počet evidovaných pracovných úrazov za predošlé obdobie nemusí byť totožný,  ani podobný 

počtom v nasledujúcich obdobiach. Z toho dôvodu nepožadujeme nacenenie každého úkonu týkajúceho 

sa BOZP zvlášť, ale požadujeme určiť paušálnu mesačnú sumu. Uvedenie priemerného počtu 

evidovaných pracovných úrazov za minulé obdobie by mohlo byť zavádzajúce v súvislosti s budúcimi 

obdobiami. 

Otázka 3 

Aká je priemerná fluktuácia zamestnancov – cca počet novoprijatých zamestnancov mesačne? 

Odpoveď: V súťažných podkladoch je uvedené: 

„V tabuľke č.1 na výpočet kritéria uvedie uchádzač mesačnú paušálnu sumu za jednotlivé pracoviská 

verejného obstarávateľa, pričom súčet mesačných paušálnych súm za jednotlivé pracoviská bude tvoriť 

celkovú mesačnú paušálnu čiastku za predmet zákazky.“ 

Fluktuácia zamestnancov za predošlé obdobie nemusí byť totožná, ani podobná fluktuácii zamestnancov 

v nasledujúcich obdobiach. Z toho dôvodu nepožadujeme nacenenie každého úkonu týkajúceho sa BOZP 

zvlášť, ale požadujeme určiť paušálnu mesačnú sumu. Uvedenie priemernej fluktuácie zamestnancov za 

minulé obdobie by mohlo byť zavádzajúce v súvislosti s budúcimi obdobiami. 

Otázka 4 

Kde sa realizujú vstupné školenia BOZP a OPP a CO – na prevádzke, alebo na jednom resp. určených 

miestach v rámci SR? 

Odpoveď: Vstupné školenia BOZP a OPP a CO sa realizujú na jednotlivých pracoviskách (objektoch) 

VšZP, a.s. 

Otázka 5 

Opakované školenie a školenia PPH – budú realizované v jeden termín, teda všetci zamestnanci danej 

prevádzky naraz? 



Odpoveď: Nepožadujeme školenia PPH (protipožiarnych hliadok). Požadujeme odbornú prípravu PPH. 

Opakované školenie a odborná príprava PPH sa vykonávajú priamo na jednotlivých pracoviskách 

(objektoch). Termíny školení a príprav nebudú realizované v jednom termíne.  

Otázka 6 

Počet zamestnancov, u ktorých sa bude realizovať školenie prvej pomoci – na akých miestach (jednotne 

a hromadne alebo individuálne na prevádzkach)? 

Odpoveď: Školenie poskytovania prvej pomoci sa bude realizovať individuálne na prevádzkach 

(objektoch). Počet školených zamestnancov závisí od veľkosti prevádzky.  

Otázka 7 

Aká je periodicita výkonu BOZP a OPP na prevádzkach? 

Odpoveď: Periodicita výkonu BOZP a OPP vyplýva z platnej legislatívy. 

Otázka 8 

Akým spôsobom sa bude distribuovať dokumentácia BOZP, OPP a CO na prevádzky – prosíme popísať 

očakávania od dodávateľa 

Odpoveď: VšZP, a.s. vyžaduje doručiť potrebnú dokumentáciu týkajúcu sa predmetu zmluvy na 

prevádzky. 

V prípade, že dokumentácia musí byť podpísaná dodávateľom a objednávateľom (príp. iba dodávateľom), 

požadujeme doručiť na prevádzky podpísanú dokumentáciu. Nešpecif ikujeme spôsob, akým 

dokumentácia bude distribuovaná na jednotlivé prevádzky. 

Otázka 9 

V predmete výkonu revízií VTZ elektrických nie je uvedený počet zvodov u bleskozvodov a počet vývodov 

– istič – prosíme doplniť 

Odpoveď: Súťažné podklady – Časť I Všeobecné informácie, Bod 2 Predmet zákazky: 



„Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku objektov a VTZ, hasiacich prístrojov a požiarnych 

hydrantov uvedených v opise predmetu zákazky a na základe obhliadky doplniť ceny na predmet zákazky 

zaokrúhlené na dve desatinné miesta. Termín obhliadky je uchádzač povinný nahlásiť minimálne 3 dni 

vopred kontaktným osobám uvedeným v opise predmetu zákazky. „Obhliadku je možné vykonať 

najneskôr do 14.03.2014 do 14:00 hod“.  

V súťažných podkladoch je uvedený zoznam kontaktných osôb verejného obstarávateľa, kde je možné 

obhliadku nahlásiť a následne ju zrealizovať. 

Otázka 10 

V predmete výkonu revízií VTZ nie sú uvedené vždy uvedené odborné prehliadky nízkotlakých kotolní, 

budete tieto požadovať? 

Odpoveď: Vyžadujeme revízie zariadení, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch. 

Otázka 11 

V predmete výkonu revízií VTZ plynových – rozvod plynu prosíme doplniť rozsah plynovodu v metroch 

resp. inak bližšie špecifikovať rozsah 

Odpoveď: 

Súťažné podklady – Časť I Všeobecné informácie, Bod 2 Predmet zákazky: 

„Verejný obstarávateľ odporúča vykonať obhliadku objektov a VTZ, hasiacich prístrojov a požiarnych 

hydrantov uvedených v opise predmetu zákazky a na základe obhliadky doplniť ceny na predmet zákazky 

zaokrúhlené na dve desatinné miesta. Termín obhliadky je uchádzač povinný nahlásiť minimálne 3 dni 

vopred kontaktným osobám uvedeným v opise predmetu zákazky. Obhliadku je možné vykonať 

najneskôr do 14.03.2014 do 14:00 hod“. 

V súťažných podkladoch je uvedený zoznam kontaktných osôb verejného obstarávateľa, kde je možné 

obhliadku nahlásiť a následne ju zrealizovať. 

Otázka 12 

Pre výkon revízií (OP a OS VTZ) nie sú jasné rozsahy (typy) kontrol a periodicita (uvádzate často inú ako 

vo vyhl. 508/2009) 



a. Elektrická inštalácia budovy- 1 krát/5 rokov, okrem Mamateyovej – 1 krát/rok – to znamená, že v 

prípade výbušného prostredia v regulačných staniciach požadujete revízie v lehotách 1 x5 rokov?  

Odpoveď: V súťažných podkladoch je uvedené, v akých lehotách požadujeme revízie elektrických 

inštalácií budov. 

b. Blezkozvody – 1 krát /5rokov – trváte na danej perióde, nakoľko podľa vyhl. č. 508/2009 je lehota 

kratšia (min.4 roky) 

Odpoveď: Oprava súťažných podkladov: 

Elektrická inštalácia budovy- 1 krát/5 rokov, okrem Mamateyovej – 1 krát/rok 

Blezkozvody – 1 krát /4 roky 

Plynové kotle – 1 krát/rok 

Kotlové horáky – 1 krát/rok 

Tlakové nádoby – 1 krát/rok 

Rozvod plynu – 1 krát/rok 

Reg. Stanica zemn. plynu – 1 krát/rok 

Detektor spal. Plynov – 1 krát/rok 

Prenosné el. spotrebiče – 1 krát/rok 

c. Plynové kotle – 1 krát/rok – aké typy kontrol máte na mysli, jedná sa aj o vonkajšiu aj vnútornú a 

tlakovú skúšku 1x ročne? 

Odpoveď: Požadujeme odborné prehliadky a odborné skúšky. Tlakové skúšky plynových kotlov nie sú 

uvedené v súťažných podkladoch. 

d. Kotlové horáky – 1 krát/rok – aké typy kontrol máte na mysli, jedná sa o odbornú prehliadku a aj 

odbornú skúšku 1x ročne? 

Odpoveď: Požadujeme odborné prehliadky a odborné skúšky. 



e. Tlakové nádoby – 1 krát/rok - aké typy kontrol máte na mysli, jedná sa aj o vonkajšiu aj vnútornú a 

tlakovú skúšku 1x ročne? 

Odpoveď: Požadujeme odborné prehliadky a odborné skúšky. Tlakové skúšky tlakových nádob nie sú 

uvedené v súťažných podkladoch. 

f. Rozvod plynu – 1 krát/rok - aké typy kontrol máte na mysli, jedná sa o odbornú prehliadku a aj 

odbornú skúšku 1x ročne? 

Odpoveď: Požadujeme odborné prehliadky a odborné skúšky. 

g. Reg. Stanica zemn. plynu – 1 krát/rok - aké typy kontrol máte na mysli, jedná sa o odbornú 

prehliadku a aj odbornú skúšku 1x ročne? 

Odpoveď:Požadujeme odborné prehliadky a odborné skúšky. 

h. Prenosné el. spotrebiče – 1 krát/rok – jedná sa len o revízie v perióde 1x ročne? Alebo uvažujete i 

kontroly?  

Odpoveď: Požadujeme odborné prehliadky a odborné skúšky. 

Otázka 13 

V prípade, že uchádzač využije na preukázanie technickej/odbornej spôsobilosti technické a odborné 

kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah v čase predloženia ponuky, je uchádzač povinný 

verejnému obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami 

osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej/odbornej spôsobilosti. Túto skutočnosť 

preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej 

technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú 

spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu.  

Je možné splnenie tejto podmienky účasti preukázať čestným vyhlásením uchádzača ?  

Odpoveď: Nie. Zákon o verejnom obstarávaní neumožňuje na preukázanie kapacít tretej osoby využiť 

čestné prehlásenie. Treba predložiť zmluvu. 

Otázka 14: 

Podľa bodu 1.13 – Kde má uchádzač uviesť podiel zmluvy, ktorý má v úmysle zabezpečovať 

subdodávateľmi? 



Odpoveď: uchádzač uvedie túto skutočnosť v časti ponuky označenej ako Ostatné.  

Otázka 15 

V prípade, že na zabezpečenie zákazky využijeme služby subdodávateľa, môžeme použiť aj jeho 

referenciu na splnenie súťažných podmienok podľa bodu 1.11 v časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov? 

Odpoveď: Áno. Súčasne postupujete podľa pokynu na strane 21 Súťažných podkladov, resp. otázky č. 

13. 

Otázka 16: 

Pokiaľ do súťaže vstupuje uchádzač ako skupina dodávateľov, kto z tejto skupiny vypĺňa údaje v Návrhu 

zmluvy za poskytovateľa? Je potrebné určiť lídra skupiny dodávateľov, ktorý bude oprávnený zastupovať 

túto skupinu? To isté sa týka aj podpisovania tohto Návrhu zmluvy. 

Odpoveď: Postupuje sa podľa bodu 5 na str. 5 Súťažných podkladov. V prípade, ak nie je určený líder 

skupiny, podpisujú ponuku a návrh zmluvy všetci oprávnení zástupcovia. Ak je určený líder za celú 

skupinu, tak súčasťou ponuky je čestné vyhlásenie podpísané všetkými oprávnenými zástupcami skupiny 

s uvedením lídra, ktorý podpisuje návrh zmluvy a ponuku.. 

Otázka 17: 

V prípade, že v roku 2011 a 2012 sme splnili daný objem 400 000,00 EUR za služby uvedené v zákazke 

jednou referenciou, postačuje na splnenie danej podmienky predloženie iba tejto referencie?  

Odpoveď: Áno, pokiaľ spĺňa aj všetky ostatné požiadavky minimálnej úrovne. 

Otázka 18: 

Pre splnenie súťažných podmienok v časti A.2 Podmienky účasti uchádzačov v bodoch 1.1 až 1.17 je 

možné nahradiť tieto doklady čestným vyhlásením? Nakoľko to zo súťažných podkladov nie je úplne 

jasné. 

Odpoveď: Áno je možné nahradiť tieto doklady čestným vyhlásením. Je na uchádzačovi, ktorú možnosť 

si zvolí. Podľa osobitnej časti dôvodovej správy cit.: „Predmetná zmena nebráni tomu, aby verejný 

obstarávateľ po otvorení časti ponuky označenej ako „Ostatné“ nemohol  požiadať uchádzača o 

predloženie konkrétnych dokladov, ktorými by sa preukázala pravdivosť tvrdení uvádzaných v čestnom 

vyhlásení. Tým, že po otvorení časti ponuky označenej ako „Ostatné“ verejný obstarávateľ vykonáva 

vyhodnotenie ponuky vo vzťahu k predloženým dokumentom, je oprávnený podľa § 33 ods. 6 požiadať o 



vysvetlenie alebo doplnenie dokladov a teda aj čestného vyhlásenia. Ak sa vyskytnú pochybnosti o jeho 

pravdivosti, vždy je oprávnený, už v tejto fáze požiadať o predloženie dokladov, poukazujúcich 

predloženie splnenie podmienky účasti.“ 

Otázka 19: 

Týmto by som Vás chcela požiadať o informáciu k bodu 1.17.3 súťažných podmienok. V tomto bode sa 

vyžaduje predloženie certifikátu manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy ISO/IEC 2700:2005. 

Podľa našich informácií manažérstvo bezpečnosti informácií sa certifikuje podľa normy ISO 27001. 

Môžete prosím špecifikovať presnejšie odkaz na normu?  

Zároveň Vás chceme požiadať o odôvodnenie tejto požiadavky, keďže predmetom verejného 

obstarávania sú služby a činnosti, ktoré nemajú priamy súvis s bezpečnosťou informácií 

Odpoveď: Na základe vybavenia žiadosti o nápravu (informácia bola daná záujemcom 03.03.2014) 

verejný obstarávateľ upúšťa od tejto požiadavky. Bolo dané aj opravné oznámenie do vestníka ohľadom 

vypustenia tejto požiadavky.  

Otázka 20: 

V bode 1.17.9 súťažných podmienok sa požaduje predloženie oprávnenia na vykonávanie kontroly 

hasiacich prístrojov výrobcu ALBECO a v bode 1.17.10 súťažných podmienok sa požaduje predloženie 

oprávnenia na vykonávanie opráv a plnenia hasiacich prístrojov výrobcu ALBECO. Ale v zozname 

uvedenom v časti B.1 Opis predmetu zákazky v článku 7 sa nenachádza žiaden hasiaci prístroj 

uvedeného výrobcu. 

Môžete prosím uviesť dôvod prečo žiadate osobitné oprávnenie uvedeného výrobcu, alebo zjednať v tejto 

veci nápravu? 

Odpoveď (zjednanie nápravy): Verejný obstarávateľ vypúšťa z oprávnení v bodoch 1.17.9 a 1.17.10 

súťažných podkladoch výrobcu ALBECO.  

Otázka 21: 

Aké náležitosti má obsahovať zoznam odborne spôsobilých osôb podľa bodov 1.12.1 až 1.12.9? 

Odpoveď: 

Zoznam odborne spôsobilých osôb podľa bodov 1.12.1 až 1.12.9 má obsahovať nasledovné náležitosti:  

Poradové číslo, meno a priezvisko odborne spôsobilej osoby. 



Náležitosti, ktoré má obsahovať zoznam odborne spôsobilých osôb, sú uvedené v súťažných podkladoch: 

1.12. Podľa § 28 od. 1 písm. g) 

Uchádzač predloží: 

1.12.1 Zoznam minimálne 6 odborne spôsobilých osôb s osvedčením: bezpečnostný technik (BT), alebo 

autorizovaný bezpečnostný technik (ABT) v súlade s § 21 a § 22 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zabezpečujúcich výkon jednotlivých 

činností bezpečnostnotechnických služieb, ktorý uchádzač predloží spolu s dokladmi o odbornej 

spôsobilosti na výkon požadovaných činností vrátane osvedčení o lektorskej spôsobilosti, vydaných 

akreditovanou vzdelávacou ustanovizňou. Uchádzač zároveň doloží čestné vyhlásenie odborne 

spôsobilých osôb uvedených v zozname, že budú k dispozícii na plnenie zmluvy. Zoznam bude podpísaný 

osobou oprávnenou konať v mene uchádzača. 

1.12.2 Zoznam minimálne 6 odborne spôsobilých osôb s osvedčením: technik požiarnej ochrany (TPO), v 

súlade s § 11 zákona č. 314/2001 Z. z. o OPP v znení neskorších predpisov, zabezpečujúcich výkon 

jednotlivých činností v oblasti ochrany pred požiarmi, z čoho minimálne 1 má osvedčenie špecialistu 

požiarnej ochrany, podľa § 11 zákona č. 314/2001 Z. z. vydané MV SR, ktorý uchádzač predloží spolu s 

dokladmi o odbornej spôsobilosti na výkon požadovaných činností. Uchádzač zárove ň doloží čestné 

vyhlásenie odborne spôsobilých osôb uvedených v zozname, že budú k dispozícii na plnenie zmluvy. 

Zoznam bude podpísaný osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.  

1.12.3 Zoznam minimálne 2 inštruktorov kurzu prvej pomoci v súlade s § 2 vyhlášky Ministerstva 

zdravotníctva SR č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora 

prvej pomoci v znení neskorších predpisov, zabezpečujúcich výkon jednotlivých činností, ktorý uchádzač 

predloží spolu s dokladmi o odbornej spôsobilosti na výkon požadovaných činností. Uchádzač zároveň 

doloží čestné vyhlásenie odborne spôsobilých osôb uvedených v zozname, že budú k dispozícii na plnenie 

zmluvy. Zoznam bude podpísaný osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.  

1.12.4 Zoznam minimálne 3 odborne spôsobilých osôb inštruktora CO podľa § 18 zákona NR SR č. 

42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona NR SR č. 395/2011 Z. z., podľa vyhlášky 

MV SR č. 7/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti  na úseku CO na:: 

a) vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany obyvateľstva, 



b) vypracovanie a aktualizáciu plánu ochrany zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti,  

c) vzdelávaciu činnosť na úseku civilnej ochrany v súlade s § 18a zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej 

ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, zabezpečujúcich výkon jednotlivých činností v oblasti 

civilnej ochrany, ktorý uchádzač predloží spolu s dokladmi o odbornej spôsobilosti na výkon 

požadovaných činností. Uchádzač zároveň doloží čestné vyhlásenie odborne spôsobilých osôb uvedených 

v zozname, že budú k dispozícii na plnenie zmluvy. Zoznam bude podpísaný osobou oprávnenou konať v 

mene uchádzača. 

1.12.5 Zoznam minimálne 2 odborne spôsobilých osôb s osvedčením revízny technik (RT), alebo revízny 

technik vyhradených technických zariadení (RTVTZ) tlakových v súlade s § 16 vyhlášky MPSVaR č. 

508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s 

technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 

technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.  

1.12.6 Zoznam minimálne 2 odborne spôsobilých osôb s osvedčením revízny technik (RT), alebo revízny 

technik vyhradených technických zariadení (RTVTZ) elektrických v súlade s § 16 vyhlášky MPSVaR SR  č. 

508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s 

technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 

technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.  

1.12.7 Zoznam minimálne 2 odborne spôsobilých osôb s osvedčením revízny technik (RT), alebo revízny 

technik vyhradených technických zariadení (RTVTZ) plynových v súlade s § 16 vyhlášky MPSVaR SR č. 

508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s 

technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 

technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. 

Osvedčenia vydané pred dátumom 1.1.2010 musia byť v súlade s § 16 vyhlášky MPSVaR SR č. 718/2002 

Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.  

1.12.8 Zoznam minimálne 2 odborne spôsobilých osôb s oprávnením na kontrolu hasiacich prístrojov.  

1.12.9 Zoznam minimálne 2 odborne spôsobilých osôb s oprávnením na opravu a plnenie hasiacich 

prístrojov. 



Uchádzač zároveň doloží čestné vyhlásenie odborne spôsobilých osôb uvedených v zozname, že budú k 

dispozícii na plnenie zmluvy. Zoznam bude podpísaný osobou oprávnenou konať v mene uchádzača.  

Otázka 22: 

Môže účastník meniť alebo dopĺňať ustanovenia v návrhu zmluvy ? 

Odpoveď: Text zmluvy je pre uchádzača záväzný. Nemôže ho meniť a dopĺňať o ďalšie ustanovenia.  

 


