Odpovede Vyhlasovateľa na otázky záujemcov
k predmetu obstarávania ku dňu 22.09.2020
„Dodávka a montáž kancelárskeho nábytku“

Otázka č. 1:
Poprosíme Vás o uvedenie plánovaného počtu pracovných miest na jednotlivé objekty SPP v
rámci Slovenska (podľa Prílohy č.1 súťažných podkladov) počas doby plnenia predmetu zmluvy.
Odpoveď:
1. Typizovaný nábytok – odhad:
Kategória A)
- max. počet pracovných miest – 25 (Košice – 12, Zvolen – 5, Žilina – 5)
Kategória B)
- max. počet pracovných miest – 15 (Bratislava – 8, Košice – 3, Zvolen – 2, Žilina – 2)
Kategória C)
- max. počet pracovných miest – 10 (Bratislava – 10)
2. Atypický nábytok – podľa potreby v čase na lokality v Prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Otázka č. 2:
Z podkladov vyplýva, že môže nastať situácia, keď budete potrebovať dodať napr. 1 pracovné
miesto napr. do Komárna, Humenného alebo do Bratislavy, napr. v nedeľu. Z toho vyplýva, že
cena by mala byť nastavená s ohľadom na takúto situáciu. Poprosíme vás o potvrdenie nášho
predpokladu.
Odpoveď:
Predpoklad dodávok je počas pracovných dní, maximálne v Bratislave je možnosť dodávok aj cez
víkend – pre kategóriu C.
Otázka č. 3:
Poprosíme Vás o zadefinovanie plánovaného objemu finančných prostriedkov na plnenie
predmetu zmluvy počas doby platnosti zmluvy.
Odpoveď:
Vyhlasovateľ informáciu tohto typu neposkytuje. Objednávanie bude závisieť výlučne od
aktuálnych potrieb Spoločnosti SPP.
Otázka č. 4:
Príloha č. 2 súťažných podkladov „Technická špecifikácia kancelárskeho nábytku“, kategória B)
Kancelársky nábytok – stredný manažment – sokel tvorí doska 20 mm, ale taká hrúbka dosky
neexistuje.
Odpoveď:
Ak sa nevyrába hrúbka dosky 20 mm, požadujeme najbližší vyšší rozmer.

Otázka č. 5:
V zmysle bodu 5 súťažných podkladov – Podmienky účasti, časť B – Technická alebo odborná
spôsobilosť, bod 2.) Vzorky povrchovej úpravy materiálu – v rámci splnenia tohto bodu požaduje
vyhlasovateľ predložiť min. 2 vzorky laminovanej drevotrieskovej dosky vo farebných prevedeniach
(odtieňoch/dekoroch) sivej a hnedej (drevodekory), t.j. minimálne 4 vzorky laminovanej
drevotrieskovej dosky (spolu za oba odtiene) a 2 vzorky dýhy, vzhľadom na uvedenú technickú
špecifikáciu a fotodokumentáciu, kde len predné plochy – čielka zásuviek, horné top dosky pri
kontajneroch, dvere a horné top dosky na skriniach, resp. stolové pláty pri všetkých typoch stolov
sú v prevedení dýha (drevodekor) – segment „stredný manažment“ a „vyšší a top manažment“,
čiže celkovo min. 6 vzoriek povrchovej úpravy materiálu predložených zo strany navrhovateľa aby
bola splnená predmetná podmienka účasti stanovená vyhlasovateľom?
Odpoveď:
Požadované vzorky sú:
- laminát sivá, min. 2 – max. 5
- dýha dekór dreva čerešňa, min. 2 – max. 5
Otázka č. 6:
V zmysle bodu 4.1 súťažných podkladov „Vysvetľovanie podmienok súťaže“ si dovoľujeme
požiadať Vyhlasovateľa z pozície Navrhovateľa o možnosť predĺženia lehoty na podávanie
návrhov z pôvodne stanovenej do 28.09.2020, 10:00 hod. na 02.10.2020, 10:00 hod.
Odpoveď:
Na základe rozhodnutia členov výberovej komisie je možné predĺžiť lehotu na podávanie návrhov
do 29.09.2020, do 12:00 hod.
Otázka č. 7:
Cena za 1 ks nábytku má byť aj s dopravou a montážou. Ako Vám mám naceniť kancelársky stôl 1
ks, keď pôjde do Košíc, Brezna či Bratislavy aj s iným množstvom prvkov a prislúchajúca montáž
bude iná? Je možné oddeliť cenu za montáž a cenu za dopravu od jednotkovej ceny za tovar?
Odpoveď:
V zmysle čl. 3, bod 3.3 „Cena, mena a platobné podmienky“ jednotková cena za dodávku
predmetu obstarávania musí zahŕňať všetky ekonomicky odôvodnené náklady Navrhovateľa
spojené s plnením predmetu zmluvy, t.j. náklady na pracovnú silu, technické vybavenie, materiál,
riadenie, výrobu, dodávanie na určené miesto, montáž do užívateľskej úrovne, zneškodnenie
odpadov, ktoré vzniknú pri dodávke a montáži kancelárskeho nábytku, ochranné pracovné
prostriedky, práce nadčas, práce v dňoch pracovného voľna a pokoja, dopravné náklady, clo,
poistenie a pod. ako aj primeraný zisk Navrhovateľa.
Vyhlasovateľ neumožňuje predložiť cenový návrh v členení na jednotkovú cenu, cenu za montáž
a cenu za dopravu.

