
   Odpovede na otázky k zadaniu VO vznesené uchádzačmi k dátumu 17.12.2020 
 
Otázka : 

Žiadame verejného obstarávateľa o zodpovedanie otázky č.1 z „Odpovede na otázky k 

zadaniu VO vznesené uchádzačmi k dátumu 16.12.2020“, ktorá nebola doposiaľ 

zodpovedaná. 

1. Odpoveď na odpoveď na otázku 2,6,10 z dokumentu „Odpovede na otázky k zadaniu 

VO vznesené uchádzačmi k dátumu 16.12.2020“. 

a. Pre funkciu inrushcurrent v znení ako je uvedená v projekte, boli oslovení 

podprední výrobcovia napájacích zdrojov, pričom ani jeden nespĺňa túto 

požiadavku. Zamedzujete použitiu ekvivalentného projektového riešenia na 

báze obmedzovačov prúdov v jednotlivých rozvádzačoch. Na základe toho Vás 

žiadame o zaslanie vzorových katalógových listov napájacích zdrojov, kde 

budú tieto požiadavky splnené. Doložením vzorových katalógových listov 

nevedie k uprednostňovaniu konkrétneho výrobku, uchádzač stále môže použiť 

ekvivalent. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ musia dodržať princíp 

rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, 

princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti 

a efektívnosti - Zákon č. 343/2015 Z. z., § 10. 

2. Odpoveď na odpoveď na otázku 14 z dokumentu „Odpovede na otázky k zadaniu VO 

vznesené uchádzačmi k dátumu 16.12.2020“. 

a. Žiadame o jednoznačné označenie/vymazanie položiek z výkazu výmer, ktoré 

uchádzač nenaceňuje. Podklady vrátane príloha ako sú výkaz výmer, musia 

byť opísané jednoznačne, úplne a nestranne. 

3. Odpoveď na odpoveď na otázku 15 z dokumentu „Odpovede na otázky k zadaniu VO 

vznesené uchádzačmi k dátumu 16.12.2020“. 

a. Žiadame o jednoznačné určenie percentuálnej hodnoty pre núdzové 

osvetlenie. V odpovedi uvádzate 10%, v dokumente „K4-03Tabuľková príloha 

SMTS a výpočet TCO 10 rokov prevádzky“, je uvedená hodnota na úrovni 15%. 

Žiadame o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk nakoľko verejný obstarávateľ 

neodpovedal jasne a zreteľne na nami položené otázky a nie je  možné naceniť požadovaný 

predmet zákazky. 

Odpoveď : 

1. Odpoveď na predmetnú otázku už vyhlasovateľ poskytol dňa 16.12.2020. 
Vyhlasovateľ nemôže poskytovať katalógové listy výrobcov, pretože by tým mohol 
diskriminovať ostatných výrobcov. 

2. Odpoveď na predmetnú otázku už vyhlasovateľ poskytol dňa 16.12.2020. 
3. Odpoveď na predmetnú otázku už vyhlasovateľ poskytol dňa 16.12.2020 

Keďže obsah poskytnutého vysvetlenia nijako nemení ani neinterpretuje podmienky zákazky, 
vyhlasovateľ súťaže nebude predlžovať lehotu na predkladanie ponúk. Vyhlasovateľ má za to, 
že všetky ním poskytnuté informácie týkajúce sa predmetu zákazky všetkých troch logických 
celkov boli poskytnuté v takom rozsahu, že záujemca, ktorý na trhu poskytuje požadovaný 
tovar, službu alebo stavebné práce, musí byť schopný naceniť zákazku a predložiť ponuku.  
 


