Vysvetlenie č.2

Na základe uchádzačom zaslanej otázky poskytuje obstarávateľ nasledujúce vysvetlenie:
Otázka: Reakcia na Vysvetlenie č.1 a úpravu dodacích podmienok.
Neexistuje žiadny výrobný program na požadované filtre u výrobcu, kde by výroba ORIGINÁLNEHO
filtra trvala 15 týždňov. Preto žiadam obstarávateľa aby informoval, či v obstarávaní sa môžu ponúkať
iba originál filtre Airpel (ktoré sú dopytované), alebo aj jeho náhrady.
Odpoveď na otázku : Obstarávateľ v časti Dokumenty Priloha č 1 Technická špecifikacia Dualne
filtre.docx uvádza:
Duálny filter Airpel 1" (DN25), napojenie príruby; /OWSS-100F-A300V/ ks 2 -alebo ekvivalent. Popis: 1 palcový (25 mm) NB Airpel séria s
dvojitým košom znehrdzavejúcej ocele, model OW, vysokotlakový s
poistnýmiventilmi z nehrdzavejúcej ocele, prírubový EN1092-1 PN25RF doplnený tesneniami Viton a perforovanými košom
spriemerom 1,6 mm
Sada tesnení SEAL KIT DN25 (1") DUAL FILTER VITON /SK12855V/ - ks
1 alebo ekvivalent.
Tesnenie 25MM(1")BASKET ELEMENT MK2/3 1/16" HOLE/EA2S124/ks 2 alebo ekvivalent.
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Podmienky dodania:
Vrátane dopravy na miesto plnenia Bratislava. Termín dodania do 6 týždňov od účinnosti zmluvy. Ak
sa v technickej špecifikácií uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup,
značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa Dodávateľovi predloženie ponuky s
ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami. Ekvivalent je možné
dodať v rovnakej alebo vyššej kvalite. Obchodný názov, patent alebo typ v tomto prípade udáva
minimálne požadované parametre výrobku. K ekvivalentnému výrobku je potrebné dodať kompletnú
technickú dokumentáciu a potvrdenie o zhode pre použitie v EU. V prípade ekvivalentného výrobku je
potrebné predložiť objednávateľovi do 5 pracovných dní od uzavretia Zmluvy ZNAČKU a TYP,
kompletnú technickú dokumentáciu ( prípadne elektronický odkaz na výrobcu) ponúkaného.
Dodávateľ dodá tovar v požadovanej kvalite a dopraví ho na vlastné náklady do sídla Objednávateľa.
Objednávateľ požaduje dodať tovar celkom nový, nepoškodený, zodpovedajúci požiadavkám
Objednávateľa. Objednávateľ požaduje tovar náležite zabaliť inak obvyklým spôsobom tak, aby
nedošlo k jeho poškodeniu, strate alebo zničeniu a aby bola zabezpečená jeho ochrana až do momentu
prevzatia Tovaru Objednávateľom. Dodávateľ je povinný dodať Objednávateľovi spolu s Tovarom
všetky doklady a dokumenty týkajúce sa Tovaru, ktoré sú nevyhnutné pre jeho riadnu montáž,
inštaláciu, uvedenie do prevádzky, používanie, či údržbu, ak taká potreba vyplýva z povahy Tovaru či
dohodnutej Špecifikácie.
Týmto bolo umožnené predloženie aj ekvivalentného výrobku za jasne definovaných podmienok.

