
Mesto Nová Dubnica 

Mestský úrad, Trenčianska 45/41, 018 51  Nová Dubnica 
 

 

 

všetkým záujemcom 

 

 

 
Váš list číslo/zo dňa    Naše číslo             Vybavuje/linka  Nová Dubnica 

      VO/ZNH/VysvSP1/3/2019      Ing. Lackovičová / 042 / 443 34 84 30.10.2019 

 

 

VEC: 

Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky. 

 

 Mesto Nová Dubnica ako verejný obstarávateľ dňa 28.10.2019 obdržalo od jedného zo 

záujemcov písomnú žiadosť o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky vo 

verejnom obstarávaní zákazky (zákazka s nízkou hodnotou) „Vybudovanie fyzikálnej a 

biologicko-chemickej učebne v Základnej škole J. Kráľa Nová Dubnica – Vybavenie 

odborných učební – súbor didaktických pomôcok“. 

Žiadosť záujemcu o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky obsahovala 

otázky: 

 

Otázka č. 1: 

Žiadosť a otázka č.1 

Časť A- Fyzikálna učebňa 

Č.6 -Žiacka edukačná sada Elektrina – žiacka sada určená pre skupinu žiakov s intefejsom, 

obsahuje 10 komponentov. 

Akých konkrétne 10 komponentov požadujete ? Žiadame spresniť špecifikáciu danej položky. 

 

Otázka č. 2: 

Časť B- Biologicko- chemická učebňa 

Žiadosť a otázka č.2 

Č.31 – Digestor – Odsávacie zariadenie pre pokusy, s priehľadnou prednou a zadnou stenou, 

posuvné sklo z jednej strany, osvetlenie, pripojiteľné k 230V oceľová konštrukcia. 

Aby bolo možné stanoviť cenu musíme vedieť ako digestor poskladať. Takže potrebujeme vedieť 

pracovnú plochu digestora a prípojky. 

Čo sa týka vyloženia digestora (pracovnej plochy) sú nasledovné možnosti: 

- Dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30mm 

- Dlažba keramická kyselinovzdorná, tl. 30mm +odpadová vanička 

- Laminát vysokotlaký (MAX, Trespa) tl. 30mm 

- Laminát vysokotlaký (MAX, Trespa) tl. 30mm +odpadová vanička 

Poznámka: odpadová vanička sa odporúča, ak si praje zákazník napojenie na vodu a teda má aj 

odpad na odvod vody z digestora . Je preto potrebné vyzistiť či už škola má prívod vody, resp. aj 

spomínaný odpad vyvedený zo steny, kde chce postaviť daný digestor. 

Ďalšia otázka sa týka napojenia spomínanej vody, mineralizovanej vody, zemného plynu, 

stlačeného vzduchu, vakua alebo dusíka – tu si môže zákazník vybrať z týchto možností. 

Prosím, skúste teda vyzistiť čo si škola praje a následne to budeme schopný vedieť vyceniť. 

Podotýkame ešte že napojenie digestora na prípojky u zákazníka je možné aj neskôr, ale musí to 

robiť jedna firma – ideálne. Ak do digestora bude siahať iná spoločnosť, naša záruka na digestor 

stráca svoj význam. 
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Otázka č. 3: 

Žiadame tiež verejného obstarávateľa aby spresnil znenie čl. II bod 2 Kúpnej zmluvy a to 

definovaním konkrétnych položiek ku ktorým vyžaduje zaškolenie personálu. Sme toho názoru, že 

ide o dodanie veľkého množstva učebných pomôcok rôzneho druhu ktoré si nevyžadujú zaškolenie 

personálu. Ide o učebné pomôcky intuitívneho ovládania a v prípade ak by verejný obstarávateľ 

požadoval zaškolenie personálu na každú učebnú pomôcku tak by sa cena zaškolenia musela 

započítať do ceny každého výrobku. 

 

 

Otázka č. 4: 

Ďalej žiadame verejného obstarávateľa aby upravil znenie čl. VII bod 1 Kúpnej zmluvy a to 

nasledovne: 

V prípade že predávajúci nedodá predmet kúpy v dohodnutom termíne kupujúci má právo na 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedodaného predmetu kúpy za každý deň omeškania. Máme 

za to že je neprijateľné žiadať od kupujúceho sankciu vo výške 0,05% z ceny už aj dodaného tovaru 

v termíne do 90 dní tak ako definoval verejný obstarávateľ. 

Žiadame verejného obstarávateľa aby našej žiadosti vyhovel a písomne nás čo najskôr informoval k 

danej veci. 

Ide o pomerne krátku lehotu na predkladanie ponúk. Tiež je potrebné zapracovať vaše stanovisko a 

odpovede do našej ponuky a treba prihliadať aj na fakt že verejný obstarávateľ požaduje 

predloženie ponuky poštou. 

Prípadne je ešte možnosť zo strany verejného obstarávateľa predĺžiť lehotu na predkladanie ponúk. 

 

 

Verejný obstarávateľ dáva k predmetnej žiadosti nasledovné vysvetlenie: 

 

K otázke č. 1. 

časť A - Fyzikálna učebňa 

č.6 - Žiacka edukačná sada Elektrina - 10 komponentov: 

- zdroj napätia (el. alebo batéria), 

- reostat, 

- rezistor 50 ohm 2x, 

- rezistor 100 ohm, 

- spínač/prepínač, 

- cievka 2x, 

- vodiče 10 ks, 

- multimeter, 

- žiarovky 4x, 

- elektrolýza (vanička, platne, krokosvorky). 

 

 

K otázke č. 2. 

časť B - Biologicko-chemická učebňa 

č.31 - Digestor 

pracovná plocha digestora 1200x950 mm 

vyloženie digestora: dlažba keramická kyselinovzdorná, tl.30mm 
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K otázke č. 3. 

Zaškolenie personálu sa bude vyžadovať len u tých položiek a druhov dodávaných tovarov, 

u ktorých je predmetné zaškolenie bezpodmienečne nutné, resp. si ho vyžaduje príslušný právny 

predpis. 

 

 

K otázke č. 4. 

Verejný obstarávateľ trvá na znení predmetného ustanovenia kúpnej zmluvy. 

Lehota na predkladanie ponúk sa nemení. 

 

 

 

S pozdravom 

 

 

 

 

Ing. Peter Marušinec 

primátor mesta 
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