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

Vysvetlenie/doplnenie
zo dňa 19.01.2021
k zákazke: "Kancelársky nábytok”

1. Ešte stále je nám nejasná jedna položka:

2.posch.
p.c. 28 – kde text nezodpovedá zadaniu – buď je to skrinka s posuvnými dverami s danými rozmermi:

alebo je to skrinka so sklenenými dvierkami – ako je v texte, ale potom má iné rozmery:

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

s rozmermi: 128 x 130 x 46 (s x v x h)
Prosím upresniť.
Verejný obstarávateľ spresňuje, že v rámci položky č. 28/2. poschodie upravil položku -viď prílohu č. 1
k Výzve – položka č. 28/2. poschodie).
Verejný obstarávateľ poskytuje záujemcom len ilustračný obrázok ako príklad. Uchádzač musí
predložiť ponuku v zmysle požadovaného opisu.

2. Poprosíme o zaslanie všetkých pôdorysov – keďže ste poslali pôdorys 2.posch.
predpokladáme, že máte všetky poschodia a veľmi by to pomohlo pri výpočte ceny koberca.
Verejný obstarávateľ nepovažuje za potrebné k vypracovaniu ponuky zaslať pôdorysy k
ostatným poschodiam, nakoľko koberec sa požaduje poklásť len na 2. poschodie (k nemu bol
zaslaný pôdorys). Na niektorých poschodiach pôdorys, ktorým disponuje verejný obstarávateľ
nesedí s momentálnym stavom, keďže sú niekde osadené sadrokartónové priečky.

3. Prosíme o vysvetlenie: Pri niektorých položkách v špecifikácii je požiadavka na normy ČSN
EN, STN. Takéto normy môže spĺňať len sériovo vyrábaný nábytok. Pri nábytku na mieru
môžu byť certifikované samotné materiály, napríklad DTDL alebo kovanie, ale nie je možné
certifikovať každý jednotlivý kus nábytku. Je teda možné ponúknuť nábytok na mieru, ktorý
bude spĺňať všetky požiadavky v opise predmetu zákazky (napríklad rozmery, konštrukciu
hrúbka použitého materiálu, ABS hrany, kovania atď...), ale nebude mať vydaný certifikát
o splnení noriem ČSN, STN a EN?
Verejný obstarávateľ objasňuje, že áno, je možné ponúknuť nábytok na mieru, ktorý bude spĺňať všetky
požiadavky v opise predmetu zákazky (ako napríklad rozmery, konštrukciu hrúbka použitého materiálu,
ABS hrany, kovania atď...), ale nebude mať vydaný certifikát o splnení noriem ČSN, STN a EN.
Certifikáty o splnení noriem nepožadujeme predložiť, ide o to, aby výrobky spĺňali tieto normy.

Prosím, zoberte na vedomie príslušné vysvetlenie zo dňa 19.01.2021 k Výzve na predkladanie ponúk
za účelom výberu zmluvného partnera.
Dňa 19.01.2021 v Banskej Bystrici

