Odpovede Vyhlasovateľa na otázky záujemcov
k predmetu obstarávania
„Dodávanie potravín do jedálne SPP v Bratislave – Trvanlivý tovar“
ku dňu 18.11.2020

Otázka č. 1:
V Prílohe č. 1 Súťažných podkladov „Zoznam sortimentu (návrh na plnenie kritérií)“ je pri položke
č. 11 „Cesnaková pasta“ v popise výrobku uvedené „Cestoviny z tvrdej pšenice“.
Odpoveď:
Poznámka „Cestoviny z tvrdej pšenice“ je v popise výrobku pre položku č. 11 „Cesnaková pasta“
uvedené omylom. Táto poznámka patrí k riadkom č. 28 a č. 29 „Cestoviny tarhoňa“.
Otázka č. 2:
V Prílohe č. 1 Súťažných podkladov „Zoznam sortimentu (návrh na plnenie kritérií) je pri položkách
č. 43 až č. 47 v popise výrobkov uvedené „Pri balení 20 vrecúšok po 20 g“. Nemalo by to byť 20
vrecúšok po 2 g?
Odpoveď:
Áno, správny popis výrobkov pri položkách č. 43 až č. 47 je „Pri balení 20 vrecúšok po 2 g“.
Otázka č. 3:
Prosím o upresnenie:

P.č.

Predp.
Predp.
Bal. množstvo množstvo /
(g/ml)
v MJ /
1 rok
1 rok
Počet balení

Názov tovaru

MJ

198 Prášok do pečiva

ks

20

30,00

30,0

204 Ryža jazmínová

kg

2000

350,00

175,0

212 Slivky sušené

kg

200

8,00

40,0

222 Škorica mletá

kg

25

1,00

40,0

Balenie
ponúknuté
navrhovateľom

Názov

KYPRIACI PRÁŠOK
DO PEČIVA1*1KG
RYŽA JAZMÍNOVÁ
5 kg
1*5KG
SLIVKY SUŠENÉ
1 kg
1*1KG
ŠKORICA MLETÁ
500 g
DÓZA 1*500G
1 kg

Je potrebné prerátavať ceny na Vaše požadované balenia?
Odpoveď:
Pre potreby SPP je nutné uviesť cenu za mernú jednotku.
Čo sa týka iných balení, je možné ponúknuť iné balenie, ale približne podobné tým, ktoré požaduje
SPP. To znamená, že ak SPP požaduje balenie 25 g, je možné akceptovať balenia cca od 20 g do
35 g (možno dokonca aj 50 g), nie však 500 g balenie. V prípade, ak navrhovateľ ponúkne takto
extrémne rozdielne balenie, SPP to bude považovať za nesplnenie podmienok účasti. SPP
akceptuje skôr menšie balenia ako väčšie. V prípade, ak by SPP požadovalo balenie napr. 1 kg
a navrhovateľ ponúkne 0,5 kg, či dokonca len 200 g, tak je to v poriadku. Ale ak by navrhovateľ
ponúkol 5 kg, tak to je pre SPP neakceptovateľné.

