Odpovede na otázky doručené v obchodnej verejnej súťaži
„Originálny spotrebný materiál do reprografických zariadení“
OTÁZKA č. 1
Môžem predložiť návrh pre 1 časť tonery Xerox aj 2 časť tonery HP a nie je to v závislosti na seba ? Čiže
môže sa stať, že môžem vyhrať súťaž na tonery Xerox, ale na HP nemusím? Nie je to viazané na seba ?
ODPOVEĎ č. 1
V bode 4. oznámenia o vyhlásení verejnej obchodnej súťaže môžu navrhovatelia predložiť buď návrh pre
obe Časti (Časť I. + Časť II.) alebo len Časť I. alebo len pre Časť II. v celom ich/jej rozsahu. Predloženie
návrhov nie je na seba viazané.
OTÁZKA č. 2
Je potrebné predložiť celý návrh kompletne na 1 časť ( čiže dokladová aj kriteriálna) a následne aj keď
robím návrh na 2 časť je potrebné opäť dokladovať komplet dokladovú časť( všetky prílohy )?
ODPOVEĎ č. 2
Navrhovateľ predkladá návrh tak, aby splnil požiadavky dokladovej a kriteriálnej časti návrhu. V prípade
predkladania návrhu na obe Časti predmetu obchodnej verejnej súťaže (Časť I. + Časť II.) navrhovateľ
predkladá dokladovú časť len raz, ktorá obsahuje všetky požadované doklady v zmysle bodu 6.3.1
súťažných podkladov.
OTÁZKA č. 3
K dokladovej časti patria prílohy 2,4,5,6,7, ktoré ste nám poslali mailom a kriteriálnu časť tvorí príloha
č.3?
ODPOVEĎ č. 3
Povinný obsah dokladovej časti je popísaný v bode 6.3.1 súťažných podkladov v previazanosti na prílohy.
Dokladová časť návrhu nesmie obsahovať návrh na plnenie hodnotiacich kritérií ani žiaden dokument,
z ktorého by čo i len čiastočne vyplýval návrh na plnenie hodnotiacich kritérií alebo cenová ponuka
navrhovateľa.
Povinný obsah kriteriálnej časti je popísaný v bode 6.3.2 súťažných podkladov v previazanosti na prílohu
č. 3.
OTÁZKA č. 4
Je potrebné všetky tieto prílohy podpísať, opečiatkovať a skeny vložiť ako prílohy v aukčnej sieni
proebiz?
ODPOVEĎ č. 4
Áno, tak ako je uvedené v bode 5.2 a 6.2 súťažných podkladov. Dokladová a kriteriálna časť návrhu
(súbor elektronických dokumentov) sa vkladá na e-aukčný portál proebiz.
OTÁZKA č. 5
K bodu 6.3.1 v súťažných materiáloch je napísane : Dokladová časť musí obsahovať krycí list
s údajmi? Čo sa pod tým myslí? Stačí len vyplniť údaje v editore word ? ( čiže obchodné meno, sídlo,
kontaktná osoba....)
ODPOVEĎ č. 5
Pre získanie ucelenej informácie o predkladaných dokladoch v dokladovej časti návrhu, navrhovateľ
vytvorí krycí list s požadovaným obsahom uvedeným v prvom odseku bodu 6.3.1 súťažných podkladov.
Krycí list sa predkladá formou scanu.

