
 

 

Vysvetlenie SP 

 
 Spoločnosť LASACHI, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov, zabezpečujúca proces verejného obstarávania na 

základe Mandátnej zmluvy v prospech verejného obstarávateľa DREVOKOM SLOVAKIA, s.r.o., Čičava 314, 093 01 Čičava 

v nadlimitnej zákazke na predmet zákazky „Inovácia výrobných procesov spoločnosti DREVOKOM SLOVAKIA, s.r.o.“ 

vyhlásenej v Európskom vestníku 2016/S 191-343124 a Vestníku verejného obstarávania č. 193/2016 - 05.10.2016 dňa 

05.10.2016 pod zn. 13817 – MST, Vám  predkladá vysvetlenie SP. 

Otázka č. 1.  
V súbore „Špecifikácia predmetu zákazky“ nie je ani pri jednej časti obstarávania uvedená položka „školenie obsluhy“ napriek 
tomu, že v časti F súťažných podkladov „Obchodné podmienky predmetu zákazky“ sa uvádza v časti Kúpna zmluva v bode 
3.1 veta: V cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodaním tovaru, vrátane nákladov na dopravu, montáž, 
zaškolenie obsluhy, vrátane preukázania zmluvných parametrov každého stroja a celej linky. 
Do ktorej položky rozpočtu máme náklady na školenie obsluhy uviesť? 
 
Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ vypúšťa z textu zmluvy v bode 3.1 slovné spojenie „zaškolenie obsluhy“. Uvedenú zmenu vykoná 
uchádzač v texte zmluvy, ktorú predloží v ponuke. 
 
Otázka č. 2. 
 
Taktiež v bode 3.1 Kupnej zmluvy uvedenej v časti „F. Obchodné podmienky predmetu zákazky“ je uvedené: Podrobná 
kalkulácia cien jednotlivých zariadení sa nachádza v prílohe č. 2 Elektronická verzia rozpočtu projektu v MS Excel. 
Na priek tomu v závere Kupnej zmluvy sú uvedené prílohy, kde bol prílohou č. 2 je uvedené : príloha č. 2 – vecný a časový 
harmonogram dodania predmetu zmluvy 
Prosíme o vysvetlenie, ktoré údaje sú správne. 
 
Odpoveď: 
Správne má byť uvedené, že kalkulácia cien jednotlivých zariadení sa nachádza v prílohe č. 1 – vecný a časový harmonogram 
dodania predmetu zmluvy.  
Verejný obstarávateľ uvažoval s tým, že v rámci vecného harmonogramu bude predložená elektronická verzia rozpočtu 
projektu, ktorú bude uchádzať predkladať v ponuke. Z dôvodu predídenia terminologickej rozdielnosti, verejný obstarávateľ 
upravuje v bode 3.1 namiesto v prílohe č. 2  Elektronická verzia rozpočtu projektu v MS Excel  na v prílohe č. 1 – vecný a 
časový harmonogram dodania predmetu zmluvy. 
Uvedenú zmenu vykoná uchádzač v texte zmluvy, ktorú predloží v ponuke. 
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        JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura v.r. 
         konateľ 


