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Žiadosti o vysvetlenie - stanovisko č. 1 

 

Verejný obstarávateľ informuje, že v rámci verejnej súťaže s názvom: „Modernizácia technického 

vybavenia na Základnej škole Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici“, odbržal od záujemcu 

žiadosť o vysvetlenie. 

 

Verejný obstarávateľ predkladá nasledovné stanovisko: 

 

OTÁZKA Č. 1: položka 2.1.10 - Plášte geometrických telies (10 ks): Koľko kusov požaduje verejný 

obstarávateľ? 10ks celkom alebo 10 ks sád, pričom v jednej sade je 10 ks? 

ODPOVEĎ: Verejný obstarávateľ upresňuje, že sa jedná o 10 kusov, nie sád. 

 

OTÁZKA Č. 2: položka 2.1.11 - Súprava Obvody a obsahy: Ide o nástenné mapy (sadu nástenných 

máp s geometrickými tvarmi)? Alebo učebnú pomôcku? Koľko kusov požaduje Verejný obstarávateľ? 

3ks celkom alebo 3 sady pričom v jednej sade sú 3ks? 

ODPOVEĎ: Verejný obstarávateľ upresňuje, že sa nejedná o nástenné mapy. Súprava „Obvody a 

obsahy“ pozostáva zo sady učebných pomôcok, t.j. jedná sa o súpravu „3D geometrických modelov“ a 

o súpravu „Plášte geometrických telies“. Verejný obstarávateľ požaduje 3 sady. 

 

OTÁZKA Č. 3: položka 2.1.18 - Sada Logico Primo (1ks): Žiadame verejného obstarávateľ spresniť či 

požaduje kartičky alebo rámik alebo oboje a koľko kusov má byť v jednej sade? 

ODPOVEĎ: Verejný obstarávateľ upresňuje, že táto položka je pod označením 2.1.8. Tovar „Sada 

Logico Primo“ pozostáva z 1 ks rámika a 16 ks kariet. 

 

OTÁZKA Č. 4: položka 2.1.22 - Testovanie 9 /30ks: Verejného obstarávateľa žiadame spresniť na aký 

predmet sa kniha požaduje (matematika alebo slovenský jazyk). 

ODPOVEĎ: Verejný obstarávateľ upresňuje, že požaduje pre predmet „Matematika“. 

 

OTÁZKA Č. 5: položka 5: 2.1.38 - Magnetický box s číslami - pracovné karty 1 (8 ks): Požaduje 

verejný obstarávateľ iba pracovné karty alebo aj magnetický box s číslami. Tieto učebné pomôcky sa 

predávajú samostatne. Ak bude verejný obstarávateľ požadovať aj magnetický bo požadujeme uviesť 

v akom počte?   

- Magnetický box s číslami - pracovné karty 2 (8 ks): Požaduje verejný 

obstarávateľ iba pracovné karty alebo aj magnetický box s číslami. Tieto učebné pomôcky sa 

predávajú samostatne. Ak bude verejný obstarávateľ požadovať aj magnetický box požadujeme uviesť 

v akom počte? 
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ODPOVEĎ: Verejný obstarávateľ upresňuje, že požaduje pri obidvoch tovaroch dodať magnetický box 

s číslami ako komplet, t.j. Magnetický box s číslami - pracovné karty 1: 8 ks, t.j. 8 kompletov (box a 

karty) a Magnetický box s číslami - pracovné karty 2: 8 ks, t.j. 8 kompletov (box a karty). 

 

OTÁZKA Č. 6: Žiadame o predĺženie lehoty na predkladanie ponúk min. o 4 pracovné dni, nakoľko 

odpoveď od verejného obstarávateľa bude treba zapracovať do nami pripravovanej ponuky. 

ODPOVEĎ: Verejný obstarávateľ neakceptuje žiadosť, nakoľko lehota na predloženie ponuky je 

celkovo 13 dní. Verejný obstarávateľ má za to, že je to dostatočný čas na predloženie cenovej 

ponuky, aj po stránke dokladov aj po stránke priloženia povinných príloh k ponuke. 

 

OTÁZKA Č. 7: O predĺženie lehoty dodania z pôvodne definovaných 2-och mesiacov na 3 mesiace. 

Dôvodom je dodanie veľkého množstva rôznorodých položiek, ktoré treba zabezpečiť aj od 

zahraničných dodávateľov. V súčasnej dobe, ktorá je spôsobená pandémiou Covid sa spomaľuje 

obchodno-dodávateľský reťazec, čím sa predlžujú dodacie lehoty; z dôvodu Covid pandémie veľmi 

často tiež vzniká absencia zamestnancov. 

ODPOVEĎ: Verejný obstarávateľ neakceptuje žiadosť, nakoľko predmetné verejné obstarávanie a 

celý proces verejného obstarávania podlieha schvaľovaciemu procesu Poskytovateľom NFP. Tento 

proces môže trvať niekoľko mesiacov. Verejný obstarávateľ nevie predpovedať, aká situácia 

s chorobou Covid-19 bude v období, kedy reálne bude plnenie predmetu zmluvy. Zároveň je verejný 

obstarávateľ limitovaný aj dĺžkou realizácie projektu, ktorá je fixná a nie je ju možné meniť. Verejný 

obstarávateľ má za to, že je to dostatočný čas na plnenie ktorejkoľvek časti predmetu zákazky. 

 

 


