
Vysvetlenie informácií uvedených v podkladoch priložených k výzve na predloženie ponuky na 
predmet zákazky Vybavenie interiéru MŠ v Obci Svinia a predĺženie lehoty na predkladanie 
ponúk. 
  
Otázka č. 1 - otázka sa týka Časti 02 Kancelársky nábytok – príloha k Výzve – elektronický dokument 
Vzor_03b_VlastnyNavrhCast02_KancelNabytok.docx 
  
Chceme sa opýtať, či v podkladoch Vzor03b Vlastný návrh časť 02 Kancelársky nábytok je správna 
príloha? 
  
Odpoveď na otázku č. 1 
Príloha Návrh uchádzača na predmet zákazky, uvedená elektronickom dokumente 
Vzor_03b_VlastnyNavrhCast02_KancelNabytok.docx obsahuje nesprávne znenie. V prílohe k tomuto 
e-mailu Vám preto posielame opravené znenie cit. elektronického dokumentu 
Vzor_03bOprava_VlastnyNavrhCast02_KancelNabytok.docx. 
  
Otázka č. 2 – otázka sa týka Časti 01 Nábytok pre deti, pol. 8 
Požadovaná hodnota 240x 42x 129 cm, skutočná 310x42x129 cm (keď tam bolo min. tak sa to dalo, 
teraz je možnosť len 15 % a chýba na dĺžku 70 cm), ak chceme vyskladať zostavu podľa obrázku je to 
problém. 
  
Odpoveď na otázku č. 2 
Podľa bodu 6.1 dokumentu Opis a .technické špecifikácie predmetu zákazky môže byť ekvivalentom i 
rozmer ak plocha pri dvojrozmerných výrobkoch alebo objem u trojrozmerných výrobkoch oproti 
uvedenému výrobku nebude menšia o viac ako 15 % alebo môže byť rovnaká alebo vyššia ako je u 
požadovaného výrobku. Pri rozmere rovnakom alebo vyššom tolerancia plochy alebo objemu 15 % 
nie je stanovená. 
  
Otázka č. 3 – otázka sa týka Časti 01 Nábytok pre deti, pol. 33 
Požadovaná hodnota 70 x 100 x 100 cm, pri dodržaní podkladu podľa obrázku vznikne neforemná 
obluda. Maximálne by sme mohli jednotlivé rozmery ponížiť o 15 %. To zn. 60 x 85 x 85 cm. Normálne 
rozmery sú 40 x 80 x 72cm.. 
  
Odpoveď na otázku č. 3 
Podľa bodu 6.1 dokumentu Opis a technické špecifikácie predmetu zákazky môže byť ekvivalentom i 
rozmer ak plocha pri dvojrozmerných výrobkoch alebo objem u trojrozmerných výrobkoch oproti 
uvedenému výrobku nebude menšia o viac ako 15 % alebo môže byť rovnaká alebo vyššia ako je u 
požadovaného výrobku.  
  
Otázka č. 4 – otázka sa týka Časti 01 Nábytok pre deti a rovnako i Časti 02 Kancelársky nábytok. 
Položky , kde sú zmeny v rozmere (pri dodržaní tolerancie 15 %) musíme označiť, ako ekvivalent . 
Dobre sme to pochopili? 
Odpoveď na otázku č. 4 
Áno, pochopili ste to správne.  
  
Zároveň Vám oznamujeme predĺženie lehoty na predloženie ponuky do 26.04.2019 do 12.00 hod. 
  
Ing. Dušan Mihok, splnomocnený zástupca pre toto verejné obstarávanie 


