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 UVN-14-126/2015-126/4  Ing. Jaroš Jozef  02.06.2015 
 
Vec 

Oznámenie o akceptovaní žiadosti o nápravu 
 
           V zmysle § 136 ods 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe k nám doručenej Vašej žiadosti dňa 
29.06.2015 o nápravu k premetu zákazky Strážna služba uverejnenej vo VVO č. 120/2015 pod  č. 
12816-MSS Vám oznamujeme: 
 
1. Vašu žiadosť o vypustenie požiadavky z podmienok účasti podľa § 28 Technická alebo odborná 

spôsobilosť na predloženie  licencie na prevádzkovanie technickej služby  akceptujeme.   
Nové znenie požiadavky bude: 
§ 28 ods. 1 písm. d) opis technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom alebo záujemcom 
na zabezpečenie kvality uchádzač preukáže: 

a.) Overená fotokópia platnej licencie na prevádzkovanie SBS podľa § 3 písm. a) ods. 1 až 11 zák. 
č. 379/1997 Z. z. nie staršia ako tri mesiace ku dňu predloženia dokladov  

b.) Platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon strážnej služby  - preukaz typu „S“ alebo 
„P“ v zmysle zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti 
vydané osobám, ktoré budú vykonávať strážnu službu v objekte verejného obstarávateľa 
resp. rovnocenné osvedčenie od inštitúcií zriadených v iných členských štátoch EU.  

ODÔVODNENIE - podmienka zisťuje či uchádzač je technicky vybavený na poskytnutie predmetu 
zákazky. Podmienka  je potrebná a primeraná vo vzťahu k predmetu zákazky.  
 
2.Vaša pripomienka k certifikátu OHAS 18001  je správna. Správne má byť certifikát OHSAS 18001. 
Predloženie certifikátu požadujeme. 
 
Uvedené opravy zverejníme v našom profile na www.uvo.gov.sk.  
           
S pozdravom                           
                                                             
                                                                                                          Vz.Ján Butkovský – ekon.tech.nám. 
                                                                                                                     MUDr. Jozef  Ježík 
                                                                                                       riaditeľ  ÚVN SNP Ružomberok - FN     

 


