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Vec
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie Súťažných podkladov č. 1 - „Kúpa a dodanie chemického posypového
materiálu – zimné sezóny 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 a 2021/2022”
Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie Súťažných podkladov (ďalej len "SP") zo dňa 21.09.2018 k zákazke
s predmetom „Kúpa a dodanie chemického posypového materiálu – zimné sezóny 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021 a 2021/2022”, vyhlásenej vo vestníku verejného obstarávania č. 176/2018, pod zn. 12343 – MUT zo
dňa 05.09.2018, Vám v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), zasielame nasledovné vysvetlenie:
Otázka č. 1:
V SP v časti A. Pokyny k zaradeniu do DNS a všeobecné informácie sa uvádza nasledovné:
„V rámci zriadeného DNS sa budú vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na obstaranie predovšetkým
(ale nie výlučne) nasledovných typov soli:
- chlorid sodný - NaCl - voľne ložená, s rozmrazovacou účinnosťou do – 6 °C,
- chlorid sodný - NaCl - vákuovo balená v 25 kg vreciach, s rozmrazovacou účinnosťou do – 6 °C, slúžiaca na prípravu
soľanky,
- rozmrazovací prostriedok na báze chloridu horečnatého s účinnosťou do – 34 °C v tuhej forme.
Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia bude súčasťou jednotlivých výziev v
rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému
JOSEPHINE.“
Vysvetlite:
Ak verejný obstarávateľ predpokladá, že bude v rámci DNS vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na
obstarávania aj iných typov soli, predpokladá, že sa bude za iný typ soli považovať iná technická špecifikácia ako
je stanovená v týchto súťažných podkladoch, alebo sa uvažuje aj s inými typmi a druhmi rozmrazovacích
prostriedkov?
Odpoveď č. 1:
Áno, v jednotlivých výzvach na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS si verejný obstarávateľ vyhradzuje
právo nakupovať aj iné typy chem. posypového materiálu (solí), než ako je uvedené v súťažných podkladoch (ďalej
len „SP“), časť A a B. Tieto chem. posypové materiály sa môžu okrem iného líšiť aj ich technickou špecifikáciou.
Uvedená skutočnosť okrem iného vyplýva aj z podmienok verejného obstarávateľa uvedených v SP, časť A a B:
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“V rámci zriadeného DNS sa budú vyhlasovať jednotlivé výzvy na predkladanie ponúk na obstaranie
predovšetkým (ale nie výlučne) nasledovných typov soli:
o chlorid sodný - NaCl - voľne ložená, s rozmrazovacou účinnosťou do – 6 °C
o chlorid sodný - NaCl - vákuovo balená v 25 kg vreciach, s rozmrazovacou účinnosťou do – 6 °C,
slúžiaca na prípravu soľanky,
o rozmrazovací prostriedok na báze chloridu horečnatého s účinnosťou do – 34 °C v tuhej forme,
keďže verejný obstarávateľ zriaďuje DNS na obdobie pokrývajúce 4 zimné sezóny, počas jeho trvania sa
môže rozhodnúť, že bude v rámci zriadeného DNS nakupovať aj iné typy solí. Z uvedeného dôvodu je vítané,
aby záujemca vo svojej informácii o sortimente uviedol všetky relevantné typy tovaru, ktoré ponúka a ktoré
je schopný dodávať,
konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia bude súčasťou jednotlivých výziev
v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému
JOSEPHINE.“

Z hľadiska predmetu zákazky sa bude jednať o chemický posypový materiál, používaný na posyp cestných
komunikácii v zimnom období. Technická špecifikácia uvedená v SP, časť A a B predstavuje chem. posypové
materiály, ktoré verejný obstarávateľ predpokladá nakupovať najčastejšie (s možnosťou zmeny ich technickej
špecifikácie v rámci jednotlivých výziev, týkajúcej sa okrem iného i zmeny/ vypustenia požiadaviek na
granulometriu). Verejný obstarávateľ odporúča, aby záujemca vo svojej informácii o sortimente uviedol všetky
relevantné typy tovaru, ktoré ponúka a ktoré je schopný dodávať.
Otázka č. 2:
V súťažných podkladoch v časti B sa uvádza nasledovné:
1. Požiadavky na posypové materiály na báze chloridu sodného. 1.1. chlorid sodný - NaCl - voľne ložená s
rozmrazovacou účinnosťou – 6°C a menej:
- obsah NaCl min. 98,00 %
- obsah síranov max. 0,90 %
- nerozpustné látky max. 1,00 %
- obsah vody (vlhkosť) max. 2,00 %
- Fe max. 15,00 mg.kg-1
- As max. 0,10 mg.kg-1
- Cd max. 0,10 mg.kg-1
- Pb max. 1,00 mg.kg-1
- Zn max. 0,50 mg.kg-1
- Cu max. 0,50 mg.kg-1
- Hg max. 0,01 mg.kg-1
- účinnosť rozmrazovania -6 °C a menej (t.j. čím nižšia teplota účinnosti rozmrazovania, tým lepšie)
- obsah protispekacej prísady K4Fe(CN)6 v rozsahu od min. 10 do max. 200 mg/kg
Granulometria:
- nad 5,00 mm: 0 – 5 %
- 3,15 – 5,00 mm: 20 – 30 %
- 0,80 – 3,15 mm: 40 – 50 %
- pod 0,80 mm: 10 – 15 % 1.2. chlorid sodný - NaCl - vákuovo balená v 25 kg vreciach, s rozmrazovacou účinnosťou
do – 6 °C, slúžiaca na prípravu soľanky:
- obsah NaCl min. 99,6 %
- účinnosť rozmrazovania -6 °C a menej (t.j. čím nižšia teplota účinnosti rozmrazovania, tým lepšie)
- obsah protispekacej prísady K4Fe(CN)6 v rozsahu od min. 10 do max. 200 mg/kg
Granulometria:
- do 0,20 mm: 15 %

- od 0,20 do 0,63 mm: 70 %
- nad 0,63 mm: 15 %
2. Požiadavky na posypové materiály na báze chloridu horečnatého.
2.1. rozmrazovací prostriedok na báze chloridu horečnatého s účinnosťou do-34°C v tuhej forme
- MgCl2 min. 46,50 %
- MgSO4 max. 0,60 %
- KCl max. 0,80 %
- NaCl max. 0,90 %
- CaCl2 max. 0,10 %
- Br- max. 0,70 %
- Fe max. 15,00 mg.kg-1
- As max. 0,10 mg.kg-1
- Cd max. 0,10 mg.kg-1
- Pb max. 1,00 mg.kg-1
- Zn max. 0,50 mg.kg-1
- účinnosť rozmrazovania -34 °C a menej (t.j. čím nižšia teplota účinnosti rozmrazovania, tým lepšie)
Granulometria:
- Šupiny v priemere do 15 mm hrúbky do 0,5 mm
Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia bude súčasťou jednotlivých výziev v
rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému
JOSEPHINE.
Vysvetlite:
Bude verejný obstarávateľ v zmysle uvedeného bodu súťažných podkladov „meniť“ špecifikáciu (uvádzané
požadované technické parametre) predmetu zákazky oproti uvedenej špecifikácii v bodoch 1 a 2 časti B
súťažných podkladov v prípade jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým
kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE?
Odpoveď č. 2:
Áno, v jednotlivých výzvach na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS si verejný obstarávateľ vyhradzuje
právo nakupovať aj iné typy chem. posypového materiálu (solí), než ako je uvedene v SP, časť A a B SP. Tieto chem.
posypové materiály sa môžu okrem iného líšiť aj ich technickou špecifikáciou (tech. parametrami). Viac informácii
je uvedené v odpovedi č. 1.
Otázka č. 3:
V súťažných podkladoch v časti B. Opis predmetu zákazky v bode 4 sa uvádza nasledovné:
„4. Informácia o sortimente.
Záujemca v rámci svojej žiadosti o účasť predloží verejnému obstarávateľovi informáciu o sortimente, ktorý ponúka
a ktorý zodpovedá predmetu zriadeného DNS. Spolu s informáciou o sortimente predloží podrobný opis (zloženie)
ponúkaného sortimentu. Keďže verejný obstarávateľ zriaďuje DNS na obdobie pokrývajúce 4 zimné sezóny, počas
jeho trvania sa môže rozhodnúť, že bude v rámci zriadeného DNS nakupovať aj iné typy solí. Z uvedeného dôvodu
je vítané, aby záujemca vo svojej informácii o sortimente uviedol všetky relevantné typy tovaru, ktoré ponúka a
ktoré je schopný dodávať.“
Vysvetlite:
Ad1

Bude verejný obstarávateľ v rámci jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS obstarávať – nakupovať aj iné druhy
soli výhradne zo sortimentu, ktorý bude uvedený v informácii o sortimente, ktorý v ponukách uviedli jednotliví
záujemcovia ?
Ad2
Bude tento „iný sortiment – iné druhy soli“ z ponúk záujemcov zverejnený a známy všetkým záujemcom a budú
zverejnené aj technické parametre tohto ponúkaného „iného sortimentu“?
Ad3
Čo bude považovať verejný obstarávateľ v prípade predloženia ponuky s informáciou o inom sortimente, ktorý
ponúka a je schopný dodať záujemca – budúci uchádzač za „relevantný typ tovaru?“
Ad4
Ak predložená ponuka bude obsahovať informáciu o sortimente, ktorý ponúka a je schopný dodať a nebude podľa
uváženia verejného obstarávateľa daný sortiment vykazovať charakter „relevantného typu tovaru“ , nebude
zaradený záujemca do DNS?
Odpoveď č. 3:
Ad 1
Áno, vzhľadom k dĺžke trvania DNS si verejný obstarávateľ v jednotlivých výzvach na predkladanie ponúk
vyhradzuje právo nakupovať rôzne typy chem. posypového materiálu (solí) a to výlučne s ohľadom na jeho
aktuálne potreby. Je však doležíte pripomenúť, že z hľadiska predmetu zákazky sa bude vždy jednať o chemický
posypový materiál (soľ), používaný na posyp cestných komunikácii v zimnom období. Predmet zákazky je určený
v rozsahu CPV - 34927100-2 Soľ na posyp ciest, čo okrem iného vyplýva aj § 58 ods. 1 zákona – „Dynamický
nákupný systém je elektronický postup zadávania nadlimitnej zákazky v rozsahu skupiny alebo jej časti podľa
slovníka obstarávania (CPV) na tovary, stavebné práce alebo služby...“. Viac informácii je uvedené aj v odpovedi
č. 1.
Ad 2
Ponuky (ako aj ich časti) a ostatné dokumenty uchádzačov, budú zverejňované v súlade s § 64 ods. 1 zákona.
Dovoľujeme si ďalej upozorniť záujemcov, že v súlade s § 55 ods. 3 zákona má verejný obstarávateľ pre zachovanie
hospodárskej súťaže právo nezverejňovať bližšie informácie o počte a identifikácií zaradených záujemcov (do
DNS). Súčasťou každej jednotlivej výzvy na predkladanie ponúk bude podrobná technická charakteristika
(parametre) nakupovaného chem. posypového materiálu (solí) a to s ohľadom na aktuálne potreby verejného
obstarávateľa.
Ad 3
Za relevantný typ tovaru sa bude požadovať každý tovar spĺňajúci funkčnú charakteristiku chemického
posypového materiálu (soli), používaného na posyp cestných komunikácii v zimnom období. Viac informácii je
uvedené v odpovedi č. 1.
Ad 4
V prípade, že žiadny z ponúkaných tovarov (sortimentu) nebude vykazovať charakter „relevantného typu tovaru“,
a teda nepôjde o chemicky posypový materiál (soľ), používaný na posyp cestných komunikácii v zimnom období,
verejný obstarávateľ takéhoto záujemcu do DNS nezaradí, o čom ho bude v súlade s § 59 ods. 5 zákona
bezodkladne informovať. Uvedené nevylučuje možnosť nezaradeného záujemcu o opätovné zaslanie žiadosti
o zaradenie do DNS podľa § 59 ods. zákona.

Otázka č. 4:
V SP v časti B. Opis predmetu zákazky v bode 4 sa uvádza nasledovné:
„Dodávateľ (zmluvný partner) je povinný najneskôr k dátumu prvej dodávky tovaru predložiť verejnému
obstarávateľovi (kupujúcemu) certifikát vydaný akreditovaným certifikačným orgánom na vykonávanie
posudzovania zhody výrobkov certifikáciou v zmysle platných právnych predpisov, z ktorého bude zrejmé, že
predmet dodávky spĺňa všetky požadované vlastnosti v zmysle špecifikácií predmetu zákazky uvedených v
jednotlivých výzvach. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, aby predložili predmetné
certifikáty už v rámci informácie o sortimente predkladanej v rámci žiadosti o účasť - žiadosti o zaradenie do
DNS
Formulár „Informácia o sortimente“ vrátane pokynov na jeho vyplnenie tvorí prílohu č. 2 týchto súťažných
podkladov. “.
Formulár „Informácia o sortimente“ obsahuje aj pokyn podľa ktorého:
„Záujemca vyplní podľa toho, či je alebo nie je držiteľom certifikátu k ponúkanému tovaru. V prípade, ak je
držiteľom certifikátu, tento v zmysle časti B. Opis predmetu zákazky, bodu 4. Informácia o sortimente, súťažných
podkladov, odporúčame predložiť ako prílohu tohto formuláru“
Vysvetlite:
Ad1
Bude verejný obstarávateľ považovať za nesplnenie podmienky a požiadavky a za dôvod na nezaradenie záujemcu
do DNS skutočnosť, ak záujemca neuvedie v prílohe č. 2 „Informácia o sortimente“ informáciu či je držiteľom
certifikátu k ponúkanému tovaru, ktorý je uvedený v opise predmetu zákazky (chlorid sodný - NaCl - voľne ložená,
s rozmrazovacou účinnosťou do – 6 °C, chlorid sodný - NaCl - vákuovo balená v 25 kg vreciach, s rozmrazovacou
účinnosťou do – 6 °C, slúžiaca na prípravu soľanky, rozmrazovací prostriedok na báze chloridu horečnatého s
účinnosťou do – 34 °C v tuhej forme)?
Ad2
Bude verejný obstarávateľ považovať za nesplnenie podmienky a požiadavky a za dôvod na nezaradenie záujemcu
do DNS skutočnosť, ak záujemca uvedie v prílohe č. 2 „Informácia o sortimente“, informáciu, že je držiteľom
certifikátu k ponúkanému tovaru, ktorý je uvedený v opise predmetu zákazky (chlorid sodný - NaCl - voľne ložená,
s rozmrazovacou účinnosťou do – 6 °C, chlorid sodný - NaCl - vákuovo balená v 25 kg vreciach, s rozmrazovacou
účinnosťou do – 6 °C, slúžiaca na prípravu soľanky, rozmrazovací prostriedok na báze chloridu horečnatého s
účinnosťou do – 34 °C v tuhej forme) ale daný certifikát nepredloží?
Ad3
Bude verejný obstarávateľ považovať za nesplnenie podmienky a požiadavky a za dôvod na nezaradenie záujemcu
do DNS skutočnosť, ak záujemca neuvedie v prílohe č. 2 „Informácia o sortimente“ sortiment , ktorý je uvedený v
opise predmetu zákazky (chlorid sodný - NaCl - voľne ložená, s rozmrazovacou účinnosťou do – 6 °C, chlorid sodný
- NaCl - vákuovo balená v 25 kg vreciach, s rozmrazovacou účinnosťou do – 6 °C, slúžiaca na prípravu soľanky,
rozmrazovací prostriedok na báze chloridu horečnatého s účinnosťou do – 34 °C v tuhej forme) ale:
- uvedie výhradne iný sortiment – relevantný tovar, ktorý je schopný dodať, s inými parametrami ale rovnakou
funkčnosťou
a pre daný sortiment
- uvedie, že je držiteľom certifikátu na ponúkaný „iný sortiment“ tovar a certifikát nepredloží,
alebo
- neuvedie informáciu o tom, či je, alebo nie je držiteľom certifikátu k danému ponúkanému inému sortimentu –
tovaru?
Ad4
Bude verejný obstarávateľ považovať za nesplnenie podmienky a požiadavky a za dôvod na nezaradenie záujemcu
do DNS skutočnosť, ak záujemca uvedie v prílohe č. 2 „Informácia o sortimente“ sortiment , ktorý je uvedený v
opise predmetu zákazky (chlorid sodný - NaCl - voľne ložená, s rozmrazovacou účinnosťou do – 6 °C, chlorid sodný
- NaCl - vákuovo balená v 25 kg vreciach, s rozmrazovacou účinnosťou do – 6 °C, slúžiaca na prípravu soľanky,

rozmrazovací prostriedok na báze chloridu horečnatého s účinnosťou do – 34 °C v tuhej forme) ale uvedie aj iný
sortiment – relevantný tovar s inými parametrami ale rovnakou funkčnosťou, pričom pri niektorých sortimentoch
- tovaroch neuvedie že je držiteľom certifikátu, pri niektorých tovaroch uvedie, že je držiteľom certifikátu na daný
sortiment – tovar, ale ho nepredloží?
Odpoveď č. 4:
Ad 1
Nie, verejný obstarávateľ uvedenú skutočnosť nebude považovať za nesplnenie podmienky a požiadavky na
predmet zákazky a za dôvod na nezaradenie záujemcu do DNS. Ako uvádza verejný obstarávateľ v SP, časť B, bod
4 – “Dodávateľ (zmluvný partner) je povinný najneskôr k dátumu prvej dodávky tovaru predložiť verejnému
obstarávateľovi (kupujúcemu) certifikát vydaný akreditovaným certifikačným orgánom na vykonávanie
posudzovania zhody výrobkov certifikáciou v zmysle platných právnych predpisov, z ktorého bude zrejmé, že
predmet dodávky spĺňa všetky požadované vlastnosti v zmysle špecifikácií predmetu zákazky uvedených v
jednotlivých výzvach. Z uvedeného dôvodu verejný obstarávateľ odporúča záujemcom, aby predložili predmetné
certifikáty už v rámci informácie o sortimente predkladanej v rámci žiadosti o účasť - žiadosti o zaradenie do DNS”.
Z vyššie uvedeného ustanovenia SP je zrejmé, že predmetný certifikát je potrebné predložiť až k prvej dodávke
predmetu zákazky. Zároveň v prípade, že záujemca uvedeným certifikátom disponuje, verejný obstarávateľ ho
odporúča predložiť už v rámci informácie o sortimente. Verejný obstarávateľ však explicitne nevyžaduje, aby
záujemca disponoval daným certifikátom už v rámci žiadosti o zaradenie do DNS. V takomto prípade túto možnosť
v rámci informácie o sortimente neoznačí.
Ad 2
Nie, verejný obstarávateľ túto skutočnosť nebude považovať za nesplnenie podmienky a požiadavky na predmet
zákazky a za dôvod na nezaradenie záujemcu do DNS. V súlade s bodom 4, časť B SP je predmetný certifikát
dodávateľ (zmluvný partner) povinný predložiť najneskôr k dátumu prvej dodávky tovaru.
Ad 3
Nie, verejný obstarávateľ nebude ani jednu z uvedených skutočností považovať za nesplnenie podmienky a
požiadavky na predmet zákazky a za dôvod na nezaradenie záujemcu do DNS. Dôvody sú uvedené v
predchádzajúcich odpovediach (č. 3 a č. 4).
Ad 4
Nie, verejný obstarávateľ nebude ani jednu z uvedených skutočností považovať za nesplnenie podmienky a
požiadavky na predmet zákazky a za dôvod na nezaradenie záujemcu do DNS. Dôvody sú uvedené v
predchádzajúcich odpovediach (č. 3 a č. 4). Verejný obstarávateľ naopak odporúča záujemcom uviesť čo možno
najväčšie množstvo (rozsah) relevantných typov tovaru, ktoré ponúkajú a ktoré sú schopní dodávať.

Otázka č. 5:
V súťažných podkladoch v časti A. Pokyny k zaradeniu do DNS a všeobecné informácie sa uvádza nasledovné:
„Zaradený záujemca – verejný obstarávateľ zaradí záujemcu do DNS len vtedy, ak predložil v lehotách určených
ZVO žiadosť o zaradenie do DNS a splnil podmienky účasti. Žiadosť o účasť bude predložená prostredníctvom
komunikačného rozhrania systému JOSEPHINE v slovenskom alebo českom jazyku a bude obsahovať:
- Žiadosť o zaradenie, v ktorej bude uvedené meno a priezvisko kontaktnej osoby, telefónny kontakt a e-mailová
adresa, prostredníctvom ktorej bude môcť verejný obstarávateľ komunikovať (zhodná s emailovou adresou
uvedenou pri registrácii do systému JOSEPHINE), obchodné meno záujemcu a označenie súťaže,

- splnomocnenie konať za záujemcu alebo skupinu záujemcov, ak žiadosť o zaradenie podpisuje iná osoba ako
štatutárny zástupca,
- informáciu o sortimente ponúkaných tovarov v zmysle bodu 4. časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných
podkladov a prílohy č. 2 týchto súťažných podkladov (aj vo formáte xls./xlsx),
- dokumenty, ktorými záujemca alebo skupina záujemcov preukazuje splnenie podmienok účasti podľa časti C.
Podmienky účasti týchto súťažných podkladov,“
Vysvetlite:
Bude zaradený do DNS záujemca, ktorý predloží ako prílohu žiadosti o účasť v DNS prílohu č. 2 „Informácia o
sortimente ponúkaných tovarov“ formulár, ktorý nebude obsahovať sortiment – tovar, konkrétny typ soli iný ako
je uvedený v časti B. Opis predmetu zákazky, alebo bude obsahovať sortiment uvedený v časti B. Opis predmetu
zákazky s technickými parametrami, ktoré nebudú zodpovedať technickým parametrom a špecifikácii uvedenej v
časti B. Opis predmetu zákazky?
Odpoveď č. 5:
Áno, záujemca bude v tomto prípade do DNS zaradený. V uvedenom prípade bude dôležité splnenie podmienky,
aby predkladaný tovar (sortiment) spĺňal funkčnú charakteristiku chemického posypového materiálu (soli),
používaného na posyp cestných komunikácii v zimnom období. Viac informácii je uvedené v odpovedi č. 1, č. 3 a
č. 4.
Otázka č. 6:
Súťažné podklady obsahujú prílohu č. 7 „Informatívna kúpna zmluva k výzve v rámci DNS“.
Daný dokument obsahuje nasledovný text:
„Verejný obstarávateľ (platí pre všetkých verejných obstarávateľov, ktorí sú oprávnení zadávať zákazky v rámci
zriadeného DNS) bude zmluvné podmienky meniť a prispôsobovať podľa svojich skutočných potrieb v čase
vyhlasovania jednotlivých výziev na predkladanie ponúk v rámci zriadeného DNS. Konkrétne zmluvné podmienky
(kúpna zmluva alebo rámcová dohoda) tak bude súčasťou každej jednotlivo vyhlásenej výzvy na predkladanie
ponúk. Rámcová dohoda/Kúpna zmluva, uzatvorená podľa § 2 ods. 5 písm. g/ a § 83 ods. 4 č. zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „ZVO“) a podľa § 409 a nasl. zák.
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov“

Vysvetlite jednoznačne a presne, či výsledkom verejného obstarávania na základe výziev na predkladanie ponúk
v rámci zriadeného DNS bude uzatvorenie „rámcovej dohody alebo kúpnej zmluvy“, alebo či v rámci konkrétnej
výzvy bude možné uzatvoriť rámcovú dohodu, alebo kúpnu zmluvu, všetko podľa rozhodnutia verejného
obstarávateľa v rámci konkrétnej výzvy nakoľko je v rámci uzatvorenia rámcovej dohody iný režim plnenia ako je
režim pri uzatvorení kúpnej zmluvy.
Odpoveď č. 6:
Verejný obstarávateľ si v súlade s vyššie uvedeným ustanovením vyhradzuje právo v rámci konkrétnej výzvy na
predkladanie ponúk vopred určiť, či výsledkom zákazky bude podpísanie kúpnej zmluvy alebo rámcovej dohody.
Predmetná kúpna zmluva alebo rámcová dohoda bude súčasťou zverejnenej výzvy na predkladanie ponúk. Typ
zmluvy, ako aj jej presné znenie bude jasne definované v zverejnenej výzve na predkladanie ponúk.

S pozdravom
________________________
Mgr. Martin Daniš
(v z. Mgr. Ľuboš Hláčik)
kontaktná osoba verejného obstarávateľa

