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Vysvetlenie požiadaviek uvedených v oznámení o vyhlásení VO a súťažných podkladov 

podľa § 38 zákona 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

 Na základe otázok záujemcov o dodanie tovarov pre predmet zákazky: 

Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky pre projekt „Škola v praxi, prax v škole...“ 

dávame na jednotlivé otázky nasledovné vyjadrenie: 

 

1. V bode 3.6.5 SP (Súťažných podkladov) sa hovorí o povinnosti predložiť 2 vyhotovenia 

ponuky. Rovnopisom ponuky je chápaná jej kópia aj s úradným overením? alebo len 

jednoduchá kópia bez overenia? 

 Vysvetlenie 

 Ponuka uchádzača, obe jej časti, kritériá aj ostatné budú predložené v dvoch vyhotoveniach. 

Jedno vyhotovenie ako originál, ktoré bude obsahovať všetky doklady a dokumenty podľa 

požiadaviek verejného obstarávateľa na obsah ponuky uvedených v týchto SP v origináli 

alebo ich overené kópie. Druhé vyhotovenie ponuky môže byť predložené ako rovnopis 

s kópiami dokladov a dokumentov podľa požiadaviek na obsah ponuky. Tieto doklady môžu 

byť bez overenia, ale musia  byť doložené čestným vyhlásením o zhode s originálom. 

 

2. V časti B SP, v bode 3 požadujete dokladovať technickú kompetenciu doložením platného 

certifikátu ISO 9001 minimálne v oblasti predaja, inštalácie a servisu zariadení výpočtovej 

techniky. 

 Vysvetlenie 

 Budú akceptované aj certifikáty s predmetom: 

 -  návrh, projektovanie, dodávanie, inštalácia a servis telekomunikačných 

a videokonferenčných systémov, 

 -  poskytovanie školiacich služieb v oblasti informačných technológií, 

 - poskytovanie služieb bezpečnostných riešení v oblasti informačných technológií. 
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3. Môžu byť ako referenčné zákazky použité aj zákazky za rok 2013? 

 Vysvetlenie 

 Minimálna požadovaná úroveň štandardov: splnenie podmienky - uchádzač preukáže 

referenčnými listami, potvrdeniami o dodaní tovarov rovnakého alebo podobného charakteru, 

ako je predmet zákazky v predchádzajúcich 3 rokoch, t. j. 2010, 2011, 2012. To, že doplníte 

referencie aj na zákazky za rok 2013, tieto sa zohľadnia vo Vami predloženom návrhu. 

 

4. V časti D SP, bod 1.2 sa hovorí o technických parametroch predmetu výberového konania. 

V niektorých prípadoch však chýbajú jednotky fyzikálnych veličín - hoc sú pomerne 

jednoducho interpretovateľné, mohli by ste uvedené zadanie zjednoznačniť - aby nedošlo 

k prípadnej neželanej nejednoznačnosti (napríklad p. č.: 21, 31, 32) 

 Vysvetlenie 

 č. 21: rozsah - 25 ˚C až + 638 ˚C 

 č. 31: rozsah - 48 ˚C až + 146 ˚C 

 č. 32: rozsah - 48 ˚C až + 1 283 ˚C 

 Z pohľadu bezkontaktných teplomerov má ísť o teplomery ručné alebo stacionárne 

priemyselné teplomery? 

 Vysvetlenie 

 Teplomery môžu byť dodané v ručnom, príp. stacionárnom prevedení v závislosti  

na predpokladanej jednotkovej cene zariadenia podľa špecifikácie v SP. 

 

5. V časti D SP, bod 1.2 p. č. 20 požadujete dodať jednofázový transformátor s parametrami 

„napáj. nap. 208, 230 V, výstup. napätie 8, 24 V- mohli by ste prosím exaktne definovať, či 

má mať predmetný transformátor primárne napätia 208 V a 230 V, alebo je to 208,  

23 V a rovnako tak pri sekundárnom napätí je to 8 V a 24 V alebo 8,24 V? (potom pri akom 

primárnom napätí) 

 Vysvetlenie 

 Požadovaný jednofázový transformátor s výkonom 60 VA požadujeme dodať s napájacím 

napätím primára 208 V a 230 V a výstupným napätím na sekundárnom vinutí 8 V a 24 V. 
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6. V bode 1.10.1 SP je zrejme mylne uvedená lehota viazanosti ponúk - mohli by ste prosím 

korektne stanoviť tento termín? 

 Vysvetlenie 

 Lehota viazanosti ponúk správne má byť do termínu 30. 04. 2014. Pri dátume v SP došlo  

k preklepu. Táto skutočnosť je uvedená aj v redakčnej oprave oznámenia o vyhlásení VO, 

uverejneného vo Vestníku č. 128/2013 - 02. 07. 2013 (11155 - MST). Redakčná oprava 

publikovaná pod č. 11982-IOX vo vestníku č. 131/2013. 

 

 

 

 

Martin-Priekopa 22. 07. 2013 

 

  Jozef  Ž á r s k y 

  vedúci odd. technických činností 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 


