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I Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie
II Informácia o zmene 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
Na základe doručených žiadostí o vysvetlenie zo dňa 06.02.2020 a v súlade s ust. § 48 ZVO, Vám
zasielame nasledovné vysvetlenie:
Otázka č. 1:
„Žiadam obstarávateľa o potvrdenie technickej špecifikácie DATAPROJEKTOR 10KS. Nakoľko si
nemyslím, že je zlučiteľná špecifikácia svietivosť 3500 lumenov a typ lampy LED. Svietivosť pri LED
projektoroch sa pohybuje v radovo stovkách, nie v tisícoch. (potvrdené to mám od dvoch výrobcov
projektorov). Také čísla radovo v tisícoch majú len čínske projektory, ktoré ale reálne nemajú také
hodnoty.“
Odpoveď č. 1:
Verejný obstarávateľ na základe doručenej otázky zaradeného záujemcu oznamuje, že upravuje
technickú špecifikáciu predmetu zákazky - položky: Dataprojektor – 10 ks, konkrétne jeho časť, a to:
Typ lampy: z pôvodnej technickej špecifikácie LED:
parameter
Rozlíšenie:
Svietivosť:
Typ lampy:
Životnosť:
Porty:
Vlastnosti:

parametre požadované verejným obstarávateľom
Full HD 1920x1080
min. 3500 lm
LED
min. 3500 hod.
min. 1x VGA vstup
min. 1x HDMI
umiestnenie na strop

na upravenú nasledovne:
parameter
Rozlíšenie:
Svietivosť:
Typ lampy:
Životnosť:
Porty:
Vlastnosti:

parametre požadované verejným obstarávateľom
Full HD 1920x1080
min. 3500 lm
UHP 245W
min. 3500 hod.
min. 1x VGA vstup
min. 1x HDMI
umiestnenie na strop

Otázka č. 2:
„Verejný obstarávateľ v predmete zákazky pri položke č. 1. Zostava PC požaduje min. 400W napájací
zdroj. Na základe požadovanej konfigurácie bude aj s dostatočnou rezervou postačovať príkon PC
zostavy 180 W pri 90% účinnosti. Čo umožní verejnému obstarávateľovi ušetriť nemalé prostriedky za
elektrickú energiu. Bude Verejný obstarávateľ akceptovať aj napájací zdroj s takýmto výkonom?“
Odpoveď č. 2:
Verejný obstarávateľ oznamuje zaradeným záujemcom, že min. 400W napájací zdroj sa požaduje
z dôvodu myslenia do budúcnosti. Po niekoľkých rokoch, ak už nebude postačovať výkon
integrovanej grafickej karty, by sa do PC museli dokúpiť grafické karty a vtedy by bol potrebný vyšší
príkon, t. j. 400W by malo vystačiť aj do budúcnosti. Verejný obstarávateľ preto požaduje zdroj min.
400W.
Otázka č. 3:
„V odpovedi na žiadosť o vysvetlenie a informácia o doplnení súťažných podkladov zverejnenej dňa
6.2.2020 prostredníctvom elektronického systému JOSEPHINE verejný obstarávateľ uviedol, že lehoty
uverejnené vo Výzve na predkladanie ponúk ostávajú zachované, pričom nižšie je uvedená lehota na
predkladanie ponúk je do 10.02.2020 do 09:00 hod, vo Výzve je však uvedená lehota na predkladanie
ponúk do 13.02.2020 do 09:00 hod. Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie nezrovnalostí.“
Odpoveď č. 3:
Verejný obstarávateľ oznamuje zaradeným záujemcom, že došlo k administratívnej chybe a lehoty
uverejnené vo Výzve na predkladanie ponúk ostávajú zachované
Lehota na predkladanie ponúk ostáva: 13.02.2020 do 09:00 hod.
Otváranie ponúk sa uskutoční dňa: 13.02.2020 o 10:00 hod.
Verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, resp. záujemcov, aby predmetné zmeny zohľadnili vo
svojich ponukách predložených vo verejnom obstarávaní.
S pozdravom

Ivana Mesiariková
kontaktná osoba verejného obstarávateľa
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