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Vec:
Nadlimitná zákazka NL0818 „S Kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež“ – poskytnutie služby
– odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov.
Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre, so sídlom Bajkalská 27, 827 99 Bratislava ako verejnému
obstarávateľovi bola dňa 03.09.2018 e-mailom a následne dňa 04.09.2018 poštou č. 19077 doručená
písomná žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov jedného zo záujemcov.
V zmysle § 48 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) Vám podávame nasledovné vysvetlenie súťažných
podkladov na predmet zákazky s názvom: S Kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež. Oznámenie
o vyhlásení verejného obstarávania k predmetnej nadlimitnej zákazke na poskytnutie služby bolo
zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie č. 2018/S 143-327166 dňa 27.07.2018 a vo Vestníku
verejného obstarávania ÚVO č.149/2018 dňa 30.07.2018 pod zn. 10610 – MSS.
Otázka záujemcu:
Naša otázka sa týka konkrétnych položiek v rámci Prílohy č.1 - Špecifikácia predmetu zákazky k časti A.2
SUPO a k časti D. Nakoľko viacero položiek prílohy č.1 podľa našich zistení je už nepredajných resp.
vypredaných, obraciame sa na Vás s otázkou či bude verejný obstarávateľ akceptovať aj náhradné
alternatívy, ktoré nebudú striktne korešpondovať s predpísanými parametrami.
Odpoveď :
Verejný obstarávateľ pri zadefinovaní položiek vychádzal z parametrov, ktoré sú resp. boli v danom čase
pred vyhlásením verejného obstarávania k dispozícii na trhu. V prípade, ak sa za toto obdobie podmienky
dostupnosti predmetov uvedených u konkrétnych položiek z Prílohy č. 1 ktoré uviedol záujemca v žiadosti
o vysvetlenie na trhu medzi časom už zmenili, verejný obstarávateľ bude akceptovať aj náhradné
alternatívy, ktoré síce nebudú striktne korešpondovať s predpísanými parametrami, ale budú vo svojej
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podstate ich plnohodnotným a adekvátnym ekvivalentom na zabezpečenie plnenia požadovaného
predmetu zákazky tak, ako je uvedené v prílohe tohto vysvetlenia.

S pozdravom

Ing. Milan Pavlík
riaditeľ Sekcie financovania a správy
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