Záujemci

Vec: Doplnenie súťažných podkladov
Vážení záujemci,
Uvádzame a zverejňujeme Vám doplnenie súťažných podkladov vo verejnej súťaži:
„Nemocničné lôžka vrátane doplnkovej výbavy, nočných stolíkov, matracov a záručného
servisu “ vyhlásenej vo VVO č. 54/2017 zo dňa 16.03.2017 pod značkou 3301-MST.
Verejný obstarávateľ dopĺňa Oddiel B.2 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky,
Rámcová dohoda v článku XI. Spoločné a záverečné ustanovenia bod 11.8 nasledovne:
Neoddeliteľnou súčasťou tejto rámcovej dohody sú jej prílohy:
Príloha č. 1:

Technická špecifikácia a cena predmetu dodania

Príloha č. 2:

Záruka a služby poskytované počas záručnej doby

Príloha č. 3:

Zoznam subdodávateľov

Príloha č. 4: Zoznam potencionálnych kupujúcich
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Príloha č. 4 k Rámovej dohode – Zoznam potencionálnych kupujúcich

Príspevkové organizácie financované zo zdrojov zdravotných poisťovní
Centrum pre liečbu drogových závislostí Banská Bystrica, Cesta k nemocnici 55, 974 01
BANSKÁ BYSTRICA
Centrum pre liečbu drogových závislosti Bratislava, Hraničná 4825/2, 821 05 BRATISLAVA
Centrum pre liečbu drogových závislostí Košice, Skladná 205/2, 040 01 KOŠICE
Detská fakultná nemocnica Košice, Trieda SNP 1, 040 11 KOŠICE
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica, Námestie L. Svobodu 4, 974 09
BANSKÁ BYSTRICA
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava, Limbová 1, 833 40 BRATISLAVA
Detská ozdravovňa Kremnické Bane, 152, 96635 KREMNICKÉ BANE
Detská ozdravovňa Železnô, 032 15 PARTIZÁNSKA ĽUBČA
Fakultná nemocnica Nitra, Špitálska 6, 950 01 NITRA
Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta BB, Námestie L. Svobodu 1, 975 17
BANSKÁ BYSTRICA
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Hollého 14, 081 81 PREŠOV
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky, Slovenská ulica 11 A, 940 34 NOVÉ
ZÁMKY
Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina, Vojtecha Spanyola 43, 012 07 ŽILINA
Fakultná nemocnica Trenčín, Legionárska 28, 911 71 TRENČÍN
Fakultná nemocnica Trnava, Andreja Žarnova 11, 917 75 TRNAVA
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny Košice, Rastislavova 43, P.O.BOX E-23, 042 53
KOŠICE
Liečebňa pre dlhodobo chorých Štiavnička, Štiavnička 132, 03401 RUŽOMBEROK
Národná transfúzna služba SR Bratislava, Ďumbierska 3/L, 831 01 BRATISLAVA
Národné rehabilitačné centrum Kováčová, Sládkovičova 353/1, 962 37 KOVÁČOVÁ
Národný onkologický ústav Bratislava, Klenová 1, 833 10 BRATISLAVA
Národný ústav reumatických chorôb Piešťany, Nábrežie I. Krasku 4, 921 12 PIEŠŤANY
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy, 059 84
VYŠNÉ HÁGY
Psychiatrická liečebňa S. Bluma Plešivec, Gemerská 233, 04911 Plešivec, 049 11 PLEŠIVEC
Psychiatrická liečebňa Sučany, Malá Fatra-OP, Hradiská 523/20, 038 52 SUČANY
Psychiatrická nemocnica Hronovce, Doktor Jána Zelenyáka 562/65, 935 61 HRONOVCE
Psychiatrická nemocnica Philippa Pinela Pezinok, Malacká cesta 2192/63, 902 01 PEZINOK
Psychiatrická nemocnica prof. Matulaya Kremnica, Československej armády 234/139, 967 01
KREMNICA
Psychiatrická nemocnica Veľké Zálužie, Rínok 334/48, 951 35 VEĽKÉ ŽÁLUZIE
Univerzitná nemocnica Bratislava, Pažítková ul. č. 4, 821 01 BRATISLAVA
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Rastislavova 43, 041 90 KOŠICE
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Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 01 MARTIN
Príspevkové organizácie napojené transferom na rozpočet kapitoly MZ SR
Národná transplantačná organizácia Bratislava, Limbová 14, 831 01 BRATISLAVA
Štátne podniky
Slovthermae, Kúpele Diamant Dudince, š.p., Kúpeľná 107, 962 71 DUDINCE
Špecializovaný liečebný ústav Marína, štátny podnik, Kúpele Kováčová, Sládkovičova 311/3,
962 37 KOVÁČOVÁ
Neziskové organizácie, ktorých zakladateľom (spoluzakladateľom) je MZ SR
Detská psychiatrická liečebňa, n. o., Hraň, SNP 447/180, 076 03 HRAŇ
Národný endokrinologický a diabetologický ústav n. o., Ľubochňa, 034 91 ĽUBOCHŇA 144
NsP Sv. Jakuba, n. o., Bardejov, Ul. Sv. Jakuba 21, 085 01 BARDEJOV
Nemocnica Alexandra Wintera n.o., Piešťany, Winterova ul. 66, 921 63 PIEŠŤANY
Nemocnica Modra n. o., Vajanského 1, 900 01 MODRA
Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o., Banisko č. 1, 977 42 BREZNO
Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., Štúrova 3, 019 01 ILAVA
Nemocnica s poliklinikou n. o. Kráľovský Chlmec, Nemocničná č. 8, 077 26 KRÁĽOVSKÝ
CHLMEC
Nemocnica s poliklinikou, n.o. Revúca, Litovelská 25, 050 01 REVÚCA
NsP Nové Mesto nad Váhom, n. o., Štefánikova 1, 915 31 NOVÉ MESTO NAD VÁHOM
Odborný liečebný ústav psychiatrický n. o., Predná Hora, 049 01 MURÁNSKA HUTA PREDNÁ HORA
Poliklinika "Veľké Kapušany n. o.", Ul. Z. Fábryho č. 20, 079 01 VEĽKÉ KAPUŠANY
Psychiatrická nemocnica Michalovce, n. o., Andreja Hrehovčíka, 071 01 MICHALOVCESTRÁŇANY
Sanatórium Dr. Guhra n. o. Tatranská Polianka, 059 82 TATRANSKÁ POLIANKA
Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o., Tatranská Kotlina 68, 059 54 VYSOKÉ TATRY
Špecializovaná nemenocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n. o., Záhradnícka 42, 821
08 BRATISLAVA
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n. o., Nitra, Kláštorská 134, 949 88 NITRA
Šrobárov ústav detskej tuberkulózy a respiračných chorôb, n. o., vysokošpecializovaný
odborný ústav, Dolný Smokovec, 059 81 DOLNÝ SMOKOVEC - VYSOKÉ TATRY
VITALITA n. o. Lehnice, 113, 960 37 LEHNICE
Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n. o., Veľký Krtíš, Nemocničná 1, 990 01 VEĽKÝ
KRTÍŠ
Vysokošpecializovaný odborný ústav geriatrický sv. Lukáša v Košiciach n. o., Strojárenská 13,
040 01 KOŠICE
Akciové spoločnosti so stopercentnou majetkovou účasťou MZ SR
Letecká vojenská nemocnica, a.s., Košice, Murgašova 1, 040 86 KOŠICE
Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Bratislava, Ul. Pod Krásnou Hôrkou 1, 833
48 BRATISLAVA 37
Nemocnica Poprad, a.s., Banícka č. 803/28, 058 45 POPRAD
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Banská Bystrica, Cesta k nemocnici
1, 974 01 BANSKÁ BYSTRICA
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Východoslovenský onkologický ústav, a.s., Košice, Rastislavova 43, 041 91 KOŠICE
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s., Košice, Ondavská 8, 040 11
KOŠICE
Ostatné zariadenia
Dolnooravská nemocnica s poliklinikou MUDr. L. Nádaši Jégeho Dolný Kubín, Nemocničná
1944/10, 026 14 DOLNÝ KUBÍN
Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Mieru 549/16, 028 13 TRSTENÁ
Kysucká nemocnica s poliklinikou Čadca, Palárikova 2311, 022 01 ČADCA
Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu Liptovský Mikuláš, Palúčanská 25,
031 23 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
Nemocnica s poliklinikou Myjava, Staromyjavská 59, 907 01 Myjava
Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica, Nemocničná 986, 017 26 POVAŽSKÁ
BYSTRICA
Nemocnica s Poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 2, 972 01 BOJNICE
Nemocnica Snina s.r.o., Sládkovičova 300/3, 069 01, SNINA
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – Fakultná nemocnica, Generála Miloša
Vesela 21, 034 26 RUŽOMBEROK
Verejný obstarávateľ tiež dopĺňa Rámcovú dohodu v článku II. Predmet plnenia rámcovej
dohody textom v bode 2.2 nasledovne:

Predmetom tejto RD je záväzok dodávateľa, ako predávajúceho, predať a dodať
potencionálnemu kupujúcemu/im, ktorých zoznam tvorí Prílohu č. 4 tejto Rámcovej
dohody (ďalej aj „potencionálny kupujúci“ alebo „kupujúci“), nemocničné lôžka,
doplnkovú výbavu, nočné stolíky a matrace (ďalej len „tovar“) uvedené v Prílohe č. 1
tejto Rámcovej dohody, a to na základe písomných čiastkových kúpnych zmlúv, ktoré
môžu mať formu objednávok potenciálnych kupujúcich (ďalej len „kúpna zmluva“),
a záväzok potenciálnych kupujúcich uhrádzať dodávateľovi za dodaný vybraný tovar
dojednanú cenu podľa prílohy č. 1 tejto Rámcovej dohody, a to všetko za podmienok
stanovených v tejto Rámcovej dohode.
Predmetom tejto Rámcovej dohody je aj záväzok dodávateľa poskytovať služby
na ním dodaných nemocničných lôžkach, doplnkovej výbavy, nočných stolíkov a
matracov počas záručnej doby. Bližšia špecifikácia služieb poskytovaných
dodávateľom v rámci záručnej doby je uvedená v prílohe č. 2 tejto Rámcovej
dohody. Dodávateľ sa zaväzuje, že po celú dobu platnosti tejto Rámcovej
dohody a na jej základe uzatváraných čiastkových kúpnych zmlúv zabezpečí pre
kupujúceho/ich poskytovanie aj ďalších servisných služieb, ktoré nie sú zahrnuté
v službách poskytovaných v rámci záručnej doby (napr. opravy lôžok
spôsobených neodbornou obsluhou), a to vždy odplatne na základe osobitnej
objednávky doručenej od kupujúceho, alebo na základe osobitne uzatvorenej
zmluvy. Podmienky poskytovania ďalších servisných činností nezahrnutých
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v službách poskytovaných v rámci záručnej doby budú dohodnuté v objednávke
alebo osobitnej zmluve.
Súčasťou záväzku dodávateľa podľa tejto Rámcovej dohody sú aj ďalšie služby
spojené s dodaním tovaru, t.j. zabezpečenie dopravy, vyloženie v mieste plnenia
a kompletizácie tovaru, zaškolenie zdravotníckeho personálu kupujúceho/ich
v deň inštalácie tovaru s vydaním menného protokolu o zaškolení. Súčasťou
záväzku dodávateľa je zároveň poskytnutie písomných dokladov potrebných pre
riadne a bezchybné použitie predmetu kúpy na stanovený účel, a to najmä, no
nie len výlučne: návod na použitie tovaru v slovenskom jazyku.
Plnenie predmetu RD bude zabezpečené opätovným otvorením verejnej
súťaže, pričom ponuky predložené všetkými úspešnými uchádzačmi tejto
časti predmetu zákazky, s ktorými ako dodávateľmi objednávateľ uzatvoril
túto RD, budú vyhodnotené elektronickou aukciou. Na základe výsledku
elektronickej aukcie bude/ú uzatvorená kúpna zmluva s úspešným
uchádzačom, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí po elektronickej
aukcii ako predávajúcim. Dodávka tovaru sa bude realizovať na základe
kúpnej zmluvy v súlade s obsahom tejto RD.
Účelom tejto Rámcovej dohody je stanoviť práva a povinnosti zmluvných
strán, ktoré sa budú aplikovať na čiastkové kúpne zmluvy ( ,, ďalej len
kúpna zmluva “), ktoré sa budú uzatvárať a prostredníctvom ktorých dôjde
k plneniu predmetu Rámcovej dohody. V kúpnych zmluvách sa môžu jej
účastníci odchýliť od ustanovení tejto Rámcovej dohody výlučne v prípade ,
kde to táto Rámcová dohoda výslovne povoľuje.
Zmluvné strany vyhlasujú a zaväzujú sa, že za účelom plnenia tejto rámcovej
dohody sa budú riadiť ustanoveniami tejto Rámcovej dohody pri uzatváraní
jednotlivých kúpnych zmlúv, na základe ktorých sa dodávateľ zaviaže dodať
kupujúcim tovar a previesť na kupujúceho/ich vlastnícke právo a kupujúci sa
zaviaže/u dodávateľovi zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu.
Verejný obstarávateľ v Rámcovej dohode článok V. Základné podmienky platné pre čiastkové
kúpne zmluvy v bode 5.3 časť II. Doba dodania a miesto dodania písm. (i) uvádza:
(i)

Dodávateľ sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar v dohodnutej dobe a do určeného
miesta dodania. Maximálna doba dodania tovaru je 6 kalendárnych týždňov od
uzavretia čiastkovej kúpnej zmluvy, pričom v kúpnych zmluvách môžu zmluvné
strany dohodnúť aj kratšiu dobu dodania tovaru. Doba poskytnutia služieb je
stanovená v prílohe č. 2 tejto RD.
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Uvedené nahrádza textom :
(i ) Dodávateľ sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar v dohodnutej dobe a do určeného miesta
dodania. Maximálna doba dodania tovaru je 6 kalendárnych týždňov od uzavretia čiastkovej
kúpnej zmluvy, pričom v čiastkových kúpnych zmluvách môžu zmluvné strany dohodnúť aj
kratšiu dobu dodania tovaru. V prípade, ak dodávateľ uzavrie čiastkovú kúpnu zmluvu s
kupujúcim alebo viac čiastkových kúpnych zmlúv s kupujúcimi na dodanie viac ako 100
kusov tovaru súbežne, je oprávnený si s ďalším kupujúcim, ktorý si od dodávateľa objedná
tovar, dohodnúť v čiastkovej kúpnej zmluve dlhšiu dobu dodania tovaru ako 6 kalendárnych
týždňov, za podmienky preukázania záväzku dodávateľa dodať na základe uzavretej
čiastkovej kúpnej zmluvy viac ako 100 kusov tovaru predchádzajúcemu
kupujúcemu/predchádzajúcim kupujúcim súbežne v maximálnej dobe dodania.
Doba poskytnutia služieb je stanovená v prílohe č. 2 tejto RD.
(ii)
Dodávateľ upovedomí preukázateľným spôsobom kupujúceho a objednávateľa o
dodaní tovaru aspoň 5 pracovných dní vopred tak, aby kupujúci mohol poskytnúť potrebnú
súčinnosť.
(iii)
Kupujúci za účelom prevzatia zabezpečí v mieste dodania tovaru prístup pre osoby
poverené dodávateľom na čas nevyhnutne potrebný na vyloženie, kompletizáciu a inštaláciu
tovaru.
(iv)
Miestom dodania tovaru na účely kúpnej/ych zmlúv sú sídla kupujúcich, ak medzi
kupujúcim a dodávateľom ako predávajúcim v kúpnej zmluve nedôjde k dohode na inom
mieste dodania.
(v)
Povinnosť dodávateľa dodať kupujúcemu tovar je splnená tým, že dodávateľ tovar
riadne a včas dodá na miesto dodania, zabezpečí inštaláciu tovaru na mieste dodania, zaškolí
zdravotnícky personál kupujúceho v mieste dodania, pričom po zaškolení vystaví menný
zoznam zaškoleného personálu kupujúceho, a kupujúcemu umožní s tovarom nakladať (t. j.
tovar prevziať) v dohodnutom mieste dodania. Povinnosť dodávateľa poskytnúť služby
(vykonať dielo), je splnená tým, že umožní kupujúcemu nakladať s predmetom diela riadne
vykonaným v dohodnutom mieste dodania.
(vi)
Kupujúci sa zaviaže prevziať tovar alebo prijať služby (dielo) v dohodnutom mieste
dodania podľa ďalej uvedeného článku III. tohto bodu.
(vii)
V prípade prekážok spočívajúcich vo vyššej moci, tak ako je táto definovaná v
článku VIII. tejto rámcovej dohody, ktoré dodávateľovi bránia v splnení jeho povinností
dodať tovar alebo poskytnúť služby kupujúcemu/im v kúpnej zmluve dojednanej dobe,
predlžuje sa lehota na dodanie tovaru alebo poskytnutia služby o dobu trvania týchto
prekážok. Dodávateľ sa zaväzuje, že vznik a predpokladanú dobu trvania prekážok podľa
prvej vety písomne oznámi bez zbytočného odkladu kupujúcemu.
(viii)
Dopravu tovaru na miesto dodania dohodnuté v kúpnej zmluve zabezpečuje
dodávateľ na vlastné náklady tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho
poškodením alebo znehodnotením.
Verejný obstarávateľ v Rámcovej dohode článok VI. Cena a platobné podmienky bod 6.6
uvádza:
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6.6.
Kupujúci zaplatí kúpnu cenu za tovar, v ktorej je už zahrnutá aj cena za služby
poskytované počas záručnej doby podľa prílohy č. 2 tejto Rámcovej zmluvy na základe
faktúry vystavenej predávajúcim najskôr po dodaní tovaru a podpísaní dodacieho listu
preukazujúceho komplexnú dodávku, inštaláciu, uvedenie do prevádzky tovaru bez
akýchkoľvek nedorobkov alebo vád a zaškolenie zdravotníckeho personálu kupujúceho s
obsluhou tovaru v deň inštalácie tovaru nasledovne:
80 % z celkovej ceny na základe faktúry vystavenej predávajúcim po dodaní tovaru
kupujúcemu, t.j. od podpísania dodacieho listu, so splatnosťou 60 kalendárnych dní odo dňa
doručenia formálne a vecne správnej faktúry kupujúcemu. Kupujúci vykoná úhradu faktúry
bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa ako predávajúceho. Za deň splnenia záväzku
kupujúceho z kúpnej zmluvy sa považuje deň pripísania kúpnej ceny na účet dodávateľa ako
predávajúceho;
10 % z celkovej ceny na základe faktúry vystavenej predávajúcim po uplynutí 12 mesiacov
odo dňa dodania tovaru kupujúcemu, t.j. od podpísania dodacieho listu, za splnenia
podmienok uvedených v prvej vete tohto bodu tohto článku RD, so splatnosťou 60 dní od
doručenia faktúry;
5 % z celkovej ceny na základe faktúry vystavenej predávajúcim po uplynutí 36 mesiacov odo
dňa dodania tovaru kupujúcemu, t.j. od podpísania dodacieho listu, za splnenia podmienok
uvedených v prvej vete tohto bodu tohto článku RD, so splatnosťou 60 dní od doručenia
faktúry;
5 % z celkovej ceny na základe faktúry vystavenej predávajúcim po uplynutí 60 mesiacov odo
dňa dodania tovaru kupujúcemu, t.j. od podpísania dodacieho listu, za splnenia podmienok
uvedených v prvej vete tohto bodu tohto článku RD, so splatnosťou 60 dní od doručenia
faktúry
Uvedené nahrádza textom :
6.6.
Kupujúci zaplatí kúpnu cenu za tovar, v ktorej je už zahrnutá aj cena za služby
poskytované počas záručnej doby podľa prílohy č. 2 tejto Rámcovej zmluvy na základe
faktúry vystavenej predávajúcim najskôr po dodaní tovaru a podpísaní dodacieho listu
preukazujúceho komplexnú dodávku, inštaláciu, uvedenie do prevádzky tovaru bez
akýchkoľvek nedorobkov alebo vád a zaškolenie zdravotníckeho personálu kupujúceho s
obsluhou tovaru v deň inštalácie tovaru nasledovne:
80 % z celkovej ceny na základe faktúry vystavenej predávajúcim do 15 dní od dodania
tovaru kupujúcemu, t.j. odo dňa protokolárneho odovzdania tovaru, so splatnosťou 60
kalendárnych dní odo dňa doručenia formálne a vecne správnej faktúry kupujúcemu.
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Kupujúci vykoná úhradu faktúry bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa ako
predávajúceho.
10 % z celkovej ceny na základe faktúry vystavenej predávajúcim do 15 dní od uplynutia
komplexnej záruky v trvaní 36 mesiacov na mechanické, hydraulické, elektrické a prídavné
časti lôžka a matrace odo dňa ich protokolárneho odovzdania kupujúcemu, so splatnosťou 60
kalendárnych dní odo dňa doručenia formálne a vecne správnej faktúry kupujúcemu.
Kupujúci vykoná úhradu faktúry bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa ako
predávajúceho.
10 % z celkovej ceny na základe faktúry vystavenej predávajúcim do 15 dní od uplynutia
komplexnej záruky v trvaní 60 mesiacov na konštrukciu lôžka a nočné stolíky odo dňa ich
protokolárneho odovzdania kupujúcemu, so splatnosťou 60 kalendárnych dní odo dňa
doručenia formálne a vecne správnej faktúry kupujúcemu. Kupujúci vykoná úhradu faktúry
bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa ako predávajúceho.

Verejný obstarávateľ v Rámcovej dohode článok VII. Zmluvné sankcie a ďalšie dojednania
bod 7. 1 uvádza:
7.1 V prípade omeškania dodávateľa s termínmi dodania tovaru uvedenými alebo
dohodnutými v zmysle tejto RD, je kupujúci oprávnený účtovať dodávateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 10 % z ceny nedodaného plnenia bez DPH, s ktorým je dodávateľ v
omeškaní, a to za každý deň omeškania, maximálne však do výšky 100 % z kúpnej ceny
príslušného tovaru bez DPH uvedenej v kúpnej zmluve. Ak sa dodávateľ dostane do
omeškania s termínmi dodania tovaru o viac ako 10 dní, je objednávateľ oprávnený odstúpiť
od RD a kupujúci od príslušnej čiastkovej kúpnej zmluvy.
Uvedené nahrádza textom:
7.1 V prípade omeškania dodávateľa s termínmi dodania tovaru uvedenými alebo
dohodnutými v zmysle tejto RD, je kupujúci oprávnený účtovať dodávateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 1 % z ceny nedodaného plnenia bez DPH, s ktorým je dodávateľ v omeškaní,
a to za každý deň omeškania, maximálne však do výšky 100 % z kúpnej ceny príslušného
tovaru bez DPH uvedenej v kúpnej zmluve. Ak sa dodávateľ dostane do omeškania s
termínmi dodania tovaru o viac ako 10 dní, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od RD a
kupujúci od príslušnej čiastkovej kúpnej zmluvy.

V súvislosti s uvedenými doplneniami súťažných podkladov, a s prihliadnutí na skutočnosť,
že vyhlásené verejné obstarávanie je náročný proces, z hľadiska predmetu zákazky a jeho
kategorizácie sa verejný obstarávateľ rozhodol predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk.
Verejný obstarávateľ má za to, že je nevyhnutné, aby uchádzači mali dostatočnú lehotu na
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prípravu ponúk, po ktorú budú nejasnosti resp. otázky uchádzačov zodpovedané a budú môcť
vychádzať z jasných podmienok.
Verejný obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do 9.5.2017 do 10:00 hod.
Termín otvárania časti ponúk ,, OSTATNÉ “ 10.5.2017 o 10:30 hod.

S pozdravom

JUDr. Miroslav BOHÁČ v.r.
riaditeľ OVO
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