Z Á K A Z K A S NÍZKOU HODNOTOU
BEZ VYUŽITIA ELEKTRONICKÉHO TRHOVISKA
N A DODANIE TOVARU

„Školský nábytok“
REVERZNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ

VYSVETLENIE Č. 1 K SÚŤAŽNÝM PODKLADOM
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Dňa 10.08.2021 bola verejnému obstarávateľovi zaslaná otázka od záujemcu. Nakoľko bola
zaslaná prostredníctvom funkcionality, ktorá na to nie je určená, verejný obstarávateľ ju
prehliadol a nebol schopný odpovedať riadne a v čas. Z uvedeného dôvodu predĺžil lehotu na
predkladnaie ponúk a dovoľuje si odpovedať na otázku uchádzača v nasledovnom znení:
Otázka č. 1:

Žiadame o vysvetlenie súťažných podkladov –príloha č. 2 Návrh na plnenie kritérií:
• P. č. 2: Stôl 1 –8 ks
Stôl k žiackej počítačovej stanici 2000 x 900 mm
Farba dosky dub sonoma, hrúbka vrchnej dosky min. 23 mm, rohy oblé. Nohy stola kovové alebo
drevené, farba nôh stola modrá parížska RAL 5017, lemy hrán dosky vo farbe nôh alebo vo farbe dub
sonoma.
Stôl má byť pre 1 žiaka alebo pre dvojicu žiakov? Má obsahovať aj priestor pre PC a klávesnicu alebo
to má byť obyčajný stôl?
Otázka č. 2:

• P. č. 3: Stôl 2 –6 ks
Stôl k žiackej počítačovej stanici 1200x800mm
Farba dosky melamín buk, hrúbka vrchnej dosky min. 20 mm, rohy oblé. Nohy stola kovové alebo
drevené, lemy hrán dosky vo farbe rámu alebo vo farbe melamín buk.
Farba nôh stola:
2 ks stolov -žltá RAL 1018, 2 ks stolov -oranžová RAL 1033, 2 ks stolov -zelená RAL 6017
Stôl má byť pre 1 žiaka alebo pre dvojicu žiakov? Má obsahovať aj priestor pre PC a klávesnicu alebo
to má byť obyčajný stôl??
Odpoveď č. 1:

Jedná sa o stôl pre dvojicu žiakov, stôl nemusí obsahovať priestor pre PC a klávesnicu (obyčajný stôl s
dodržaním ostatných požadovaných parametrov)
Odpoveď č. 2:

Jedná sa o stôl pre dvojicu žiakov, stôl nemusí obsahovať priestor pre PC a klávesnicu (obyčajný stôl s
dodržaním ostatných požadovaných parametrov)
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