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Vec:  

Podlimitná zákazka PL1118 „Prezentačné predmety“ – dodanie tovaru – odpoveď na žiadosť 
o vysvetlenie súťažných podkladov.   
 
     Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre, so sídlom Bajkalská 27, 827 99 Bratislava ako 

verejnému obstarávateľovi bola dňa 13.08.2018 doručená písomná žiadosť o vysvetlenie súťažných 

podkladov., V zmysle § 48 zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov Vám podávame nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov 

na predmet zákazky s názvom: Prezentačné predmety, ktorá bola vyhlásená vo Vestníku verejného 

obstarávania číslo 154/2018 zo dňa 06.08.2018 pod číslom 11602-WYT. 

 

V Zmysle Oznámenia k Súťažným podkladom k predmetu zákazky “Prezentačné predmety” bod VI.3) 

Doplňujúce informácie, obraciame sa na vás so žiadosťou o vysvetlenie nasledovných bodov podľa 

Prílohy č. 3 Špecifikácia predmetu Rámcovej dohody: 

 

22. Solárna figúrka 

Verejný obstarávateľ požaduje minimálnu výšku 19 cm.  

Vzhľadom ku skutočnosti, že na trhu je dostupná predmetná figúrka výšky 18,415 cm, obraciame sa na 

Vás so žiadosťou v záujme neopodstatneného nepredražovania predmetu zákazky a zároveň o možnosť 

dodania predmetnej figúrky s výškou minimálne 18 cm (resp. 18,4 cm) pri splnení podmienok predmetu 

zákazky. 

Odpoveď : 

Áno. Verejný obstarávateľ bude akceptovať solárnu figúrku s minimálnou výškou 18 cm, nakoľko 

v pôvodnej špecifikácii uvažoval verejný obstarávateľ aj s podstavcom, kde stanovil priemernú 

veľkosť. 
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23. Solárne lampy v pohároch 

Verejný obstarávateľ v popise minimálnych požiadaviek na vlastnosti požaduje objem Solárnej lampy 

minimálne 0,5l - max. 1l a tvar zaváraninového pohára. Verejný obstarávateľ pri definovaní približného 

rozmeru/minimálnej veľkosti udáva požadovanú výšku 18 cm a priemer 11.5 cm. 

Sme toho názoru, že obidve tieto požiadavky (objem a rozmery) nie je možné splniť zároveň a obraciame 

sa na Verejného obstarávateľa so žiadosťou o určenie, ktorý z údajov má prednosť. Zároveň sa 

obraciame na Verejného obstarávateľa so žiadosťou o vyjadrenie: 

Ak predložíme do ponuky v položke 23 – Solárne lampy v pohároch ponuku  s výškou pohára cca 15,5 cm 

a priemerom cca 11 cm bude Verejný obstarávateľ považovať takúto ponuku za vyhovujúcu v zmysle 

Špecifikácie predmetu Rámcovej dohody, resp. podmienok predmetnej Verejnej súťaže? 

Odpoveď : 

Nie. Verejný obstarávateľ bude akceptovať solárne lampy v pohároch s minimálnou výškou pohára 

18,0 cm a priemerom minimálne 11,5 cm.  Verejný obstarávateľ stanovuje minimálny objem Solárnej 

lampy  1,00 l.  

 

Verejný obstarávateľ deklaruje, že zmeny v špecifikáciách uvedených položiek č.22 a 23 nie sú natoľko 

podstatné pre prípravu ponuky k uvedenému predmetu zákazky, aby musel zmeniť termín na 

predkladanie ponúk. 

 

 

S pozdravom 
 

 
 
 Ing. Milan Pavlík 
 riaditeľ Sekcie financovania a správy 

 

 

 


