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I Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie
II Informácia o doplnení súťažných podkladov

Identifikácia verejného obstarávania:
Verejný obstarávateľ:
Stredná odborná škola drevárska, Lučenecká cesta 2193/17, 960 01
Zvolen
Predmet zákazky:
Nákup výpočtovej techniky pre Strednú odbornú školu drevársku vo
Zvolene
Druh súťaže:
Výzva č. 9 v rámci Dynamického nákupného systému (§ 61 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)
Vyhlásené:
vo Vestníku verejného obstarávania č. 231/2018 dňa 23.11.2018 pod
značkou oznámenia 16806-MUT
I
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie
Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie zo dňa 04.02.2020 a v súlade s ust. § 48 ZVO, Vám
zasielame nasledovné vysvetlenie:
Otázka č. 1:
„Akú dlhú požadujete záruku?“
Odpoveď č. 1:
Verejný obstarávateľ oznamuje zaradeným záujemcom, že dĺžka záruky je upravená v návrhu Kúpnej
zmluvy v bode 1. článku V. nasledovne, cit.: „Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má
predávajúci povinnosť bezplatne odstrániť vadu (chybu) predmetu zmluvy pri oprávnenej reklamácii
v dohodnutom čase. Záruka na predmet kúpy je 36 mesiacov odo dňa dodania predmetu kúpy.
V prípade, ak predávajúci ponúka dlhšiu záruku na predmet kúpy, alebo jej časti, platí na dané časti
predmetu kúpy dlhšia záruka ponúkaná predávajúcim. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má
predmet kúpy v okamihu, keď prechádza nebezpečenstvo škody na predmete kúpy na kupujúceho, aj
keď sa vada stane zjavnou až po tomto čase. Predávajúci zodpovedá taktiež za akúkoľvek vadu, ktorá
vznikne po uvedenej dobe, ak je spôsobená porušením povinností predávajúceho podľa tejto zmluvy.“
Otázka č. 2:
„A aký typ záruky napr. Next business day?“

Odpoveď č. 2:
Verejný obstarávateľ zároveň oznamuje zaradeným záujemcom, že typ záruky je upravený
v doplnenom návrhu Kúpnej zmluve v bode 3. článku V. nasledovne, cit.: „Zmluvné strany sa dohodli,
že počas záručnej doby predávajúci odstráni vadu predmetu kúpy do troch pracovných dní odo dňa
doručenia reklamácie kupujúcim.“
II
Informácia o doplnení súťažných podkladov
Na základe vyššie uvedeného, verejný obstarávateľ dopĺňa návrh Kúpnej zmluvy v článku V. o bod 3.
nasledovne:
„Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby predávajúci odstráni vadu predmetu kúpy do
troch pracovných dní odo dňa doručenia reklamácie kupujúcim.“
Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, resp. záujemcov, aby predmetné zmeny zohľadnili vo
svojich ponukách predložených vo verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ zároveň upozorňuje, že lehoty uverejnené vo Výzve na predkladanie ponúk
ostávajú zachované.
Lehota na predkladanie ponúk je 10.02.2020 do 09:00 hod.
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 10.02.2020 o 10:00 hod.
S pozdravom

Ivana Mesiariková
kontaktná osoba verejného obstarávateľa
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