SEKCIA EKONOMIKY A PREVÁDZKY
ODBOR VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
TAJOVSKÉHO 28, 975 90 BANSKÁ BYSTRICA

Vysvetlenie/doplnenie zo dňa 18.01.2021
k zákazke: "Kancelársky nábytok”
1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie (verejného obstarávateľa)
Názov:
Sídlo:
Štát:
IČO:

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
Slovenská republika
00 626 031

Odpovede na otázky zo dňa 18.01.2021
Prosím, zoberte na vedomie príslušné vysvetlenie zo dňa 18.01.2021 k Výzve na predkladanie
ponúk za účelom výberu zmluvného partnera.

Otázky zo dňa 14.01.2021

1/ – 2.posch.
p.c. 28 – a/ viete nam zaslat obrazok? pretoze rozmery nekorensponduju s popisom – taka skrinka
nemoze mat sklenene dvere
Verejný obstarávateľ upravuje znenie v prílohe č. 1 Výzvy na 2. poschodí položku č. 28, skriňa má
posuvné dvere, nie sklenené.
(viď upravenú prílohu č. 1 k Výzve - upravená položka č. 28/2. poschodie):
– b/ Na dverách nainštalované zámky s diaľkovým elektronickým ovládaním – vsade je to
zrusene – tu sa to pozaduje ??
- nema byt nahodou rozmer taky ako u skrinky p.c. 6 – 5.posch. ??
Verejný obstarávateľ informuje, že u žiadnej skrinky sa nepožaduje elektronický zámok s
diaľkovým elektronickým ovládaním (viď upravenú prílohu č. 1 k Výzve).
p.c. 31 - Stôl rokovací 420x120cm, pracovné dosky a nohy stolov majú hrúbku min.38 mm
všetky plochy pracovných stolov majú hranu ABS hrúbkymin. 2 mm, Hmotnosť: max.150,00 kg,
Šírka:300 cm- sirka je bud 420 alebo 300 – nemoze mat stol 2 sirky – ktora je spravna??
Bolo by vhodne pridat obrazok, pretoze nie su tu vyspecifikovane ani nohy=podnozie.
Verejný obstarávateľ informuje, že stôl má rozmer 300 x 120 cm (viď prílohu č. 1 k Výzve - položka
č. 31/2. poschodie).
Verejný obstarávateľ poskytuje záujemcom len ilustračný obrázok ako príklad. Uchádzač musí
predložiť ponuku v zmysle požadovaného opisu.

SEKCIA EKONOMIKY A PREVÁDZKY
ODBOR VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
TAJOVSKÉHO 28, 975 90 BANSKÁ BYSTRICA

Zasielame ešte jednu pripomienku:
ide o skrinku:
2.posch. p.c. 17
5.posch. p.c. 20, p.c. 28, p.c. 36
kde v popise sa okrem ineho pise:
...Hrúbka samotných políc je min.25 mm, nosnosť max. 80 kg. .....
Police skríň sú vybavené odolnou min.2mm ABS hranou proti poškodeniu.
Korpusy široké min. 40 max.80 cm, ich hĺbka je 40 cm.
- prva veta vravi ze ide o skrinku 115,2 x 120 (vyska x sirka) . .cize tu je rozpor: Korpusy siroke
min. 40 max. 80 cm, kedze ma 120 cm korpus.
U tejto skrine nie je mozne mat drevenu policu o hr. 25 mm, nakolko na takuto sirku 120 cm sa po
urcitom case prehne a moze aj prasknut.
U tychto sirsich skrin sa pouzivaju kovove police. A kovova polica nemoze mat ABS 2 mm.
Prosime o upresnenie resp. obrazok, ci tato skrinka ma byt v strede delena alebo tam budu kovove
police??
Verejný obstarávateľ informuje, že v položkách
2.posch. p.c. 17
5.posch. p.c. 20, p.c. 28, p.c. 36
upravil prílohu č. 1 k Výzve.

2.posch.
p.c. 35 – koberec
- vyrovnanie + pokládka - co sa mysli pod pojmom vyrovnanie (snad nie nivelizacia podlahy ??)
- bude nutne koberec aj podlepovat ??
Strhnutie a pokladka koberca sa tyka tych miestnosti, do ktorych sa nacenuje nabytok??
Resp. poprosime o upresnenie poctu miestnosti – bolo by dobre poslat podorysy miestnosti, lebo
cena sa odvija aj od narezoveho planu, t,.j. moze byt aj velky odpad.....
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Verejný obstarávateľ informuje, že na celom druhom poschodi, kde sa naceňuje nábytok do
kancelárií /nie chodby / bude položený koberec.
Starý pôvodný koberec je potrebné odstrániť a poklásť nový. Nivelizácia podlahy nebude potrebná.
Netreba vyrovnavanie podlahy, len pokládka koberca, podlepenie koberca je požadované.
V prílohe č. 2 zasielame pôdorys druhého poschodia.
Prosím, zoberte na vedomie príslušné vysvetlenie zo dňa 18.01.2021 k Výzve na predkladanie ponúk za
účelom výberu zmluvného partnera.

Dňa 18.01.2021 v Banskej Bystrici

