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VEC : Vysvetlenie č. 4
V zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie k
predmetu zákazky Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební,

odborných učební a školských knižníc základných škôl, Banská Bystrica – Školský a
laboratórny nábytok a vybavenie, VVO č. 59/2021 pod číslom 14649 - WYT dňa 03.03.2021
Vám zasielame príslušné vysvetlenie
Otázka – odpoveď č.1:

Pri položke 62 požadujete stohovateľnosť. Chceme sa opýtať, či skutočne bude potrebovať
škola tieto stolíky stohovať, nakoľko táto konštrukcia je výzorovo neestetická a nepraktická,
nohy trčia veľmi do priestoru a deti sa o ne zvyknú potkýnať. Ak nepotrebuje škola stolíky
stohovať, bolo by výhodnejšie a krajšie urobiť konštrukciu na 4 nohách, ktoré nevystupujú do
priestoru.
Stoly v položke 62 nemusia byť stohovateľné. Súhlasíme aj s inou (dizajnovo peknou)
konštrukciou nôh. Podmienku lichobežníkového tvaru (variabilnosť usporiadania) je nutné
dodržať
Otázka – odpoveď č.2:
U položiek 90 a 93 bola zmenená špecifikácia nakoľko sa stoličky s takýmto popisom
nevyrábajú. Všimli sme si, že ešte zostala nezmenená špecifikácia takej istej stoličky u položky
85 a 91. Prosíme o úpravu.
Popis položiek 85 a 91 sme upravili, posielame upravené zadanie
Otázka – odpoveď č.3:
Položka 88- je možné ponúknuť celkokovové prevedenie skrine? Kombinácia s MDF sa
pravdepodobne nevyrába.
Budeme akceptovať aj celokovové prevedenie skrine
Otázka –odpoeď č.4:
Položka 173- je možné ponúknuť klasickú chemickú skriňu kovovú so záchytnými vaničkami
a odvetraním ako na iných školách? Takéto prevedenie skrine ako je zadefinované
pravdepodobne neexistuje a tiež sme názoru, že kovová skriňa bude rozhodne odolnejšia na
uskladnenie chemikálii ako skriňa z LDTD.
Budeme akceptovať aj kovové prevedenie chemickej skrine záchytnými vaničkami a
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odvetraním
Otázka – odpoveď. č.6:

Prosíme vysvetlenie ku položke č. 121. Množstvo sa uvádza sada 4 ks. Aká sada? Čo ju tvorí?
Tento istý popis je aj pri položke 113, ale tam je množstvo uvedené v kusoch- 12 kusov.
Jedná sa o chybu v písaní, merná jednotka nemá byť sada, ale kus (ks). V položke č. 121
požadujeme dodať 4 stoly.

Prikladáme upravené zadanie – Príloha č.1_Ponuka na technické parametre a vybavenie –
nabytok_18_05

S pozdravom
Ing. Martina Babicová
Osoba poverená administráciou VO
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