Vysvetľovanie č.1
Otázka záujemcu:
VEC: Žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov.

V súlade s ust. § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov /ďalej len zákon o VO/, ako aj na základe súťažných podkladov poskytnuté verejným
obstarávateľom v časti II.
„Komunikácia a vysvetľovanie " bod 09 „Vysvetlenie " verejnej súťaže na Zariadenie / vybavenie
projektu a didaktické prostriedky Časť 2 - Zariadenie / vybavenie projektu a didaktické prostriedky Učebné pomôcky a zariadenia, spotrebný materiál a softvér k učebným pomôckam a zariadeniam "
uverejnenej zo dňa 15.06.2018 vo Vestníku verejného obstarávania číslo 118/2018 značka 8275 MSS, si Vás dovoľujeme požiadať o vysvetlenie nasledujúcich bodov
V SP VO vyžaduje predložiť „ návrh zmluvy, v ktorom sú zohľadnené časti B.1 Opis predmetu zákazky,
B.2 Spôsob určenia ceny a B.3 Obchodné podmienky" V rámcovej dohode sa uvádza, že
neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú tieto prílohy :
Príloha č. l - Cenová a technická špecifikácia tovaru, Zoznam inštitúcií (zatiaľ j e to príloha č. 1 SP po
predložení cenovej ponuky sa táto stane prílohou č. 1 tejto zmluvy, kontaktné osoby, telefónne
čísla a emailové adresy budú k dispozícii pri podpise tejto zmluvy)
Príloha č. 2 - Zoznam subdodávateľov Príloha č. 3 - Dohoda o pristúpení
V SP bod 22 uzavretie zmluvy bod 22.2 a) je uvedené ,že úspešný uchádzač predloží zoznam všetkých
známych subdodávateľov a ten sa stane prílohou č. 2 návrhu zmluvy - Zoznam subdodávateľov .

Otázka č.1:
Má uchádzač vo svoje j ponuke uviesť Prílohu č. 2 návrhu zmluvy - Zoznam subdodávateľov ? Ak áno,
ako formou to má preukázať ?

Ďalej, verejný obstarávateľ nikde v súťažných podkladoch nešpecifikuje Prílohu č. 3 návrhu zmluvu Príloha č. 3 - Dohoda o pristúpení.

Otázka č. 2:
Má uchádzač predložiť do ponuky Prílohu č. 3 návrhu zmluvy - Dohoda o pristúpení? Ak áno ,žiadame
vere jného obstarávate ľa, aby vyšpecifikoval Prílohu č. 3 návrhu zmluvy.

Vysvetlenie verejného obstarávateľa

Odpoveď k otázke č.1
Uchádzač má postupovať podľa bodu 22.2 písm. a) súťažných podkladov
t.j.
22.2 Úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy, ktorá bude výsledkom tohto verejného obstarávania,
bude povinný:
a) uviesť údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaj o osobe oprávnenej konať za
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia v súlade s § 41 ods. 3
zákona, v prípade, že uchádzač zabezpečuje realizáciu predmetu zákazky subdodávateľmi. Tieto
údaje sa stanú prílohou č. 2 Zoznam subdodávateľov návrhu zmluvy.

Z daného znenia súťažných podkladov vyplýva, že prílohu č.2- Zoznam subdodávateľov predkladá
až úspešný uchádzač a to najneskôr v čase uzavretia Rámcovej dohody v súlade s § 41 ods. 3
zákona o VO.

Odpoveď k otázke č.2
Prílohu č. 3 - Dohodu o pristúpení- uchádzač vo svojej ponuke nepredkladá.

Poznámka: Vysvetlenia k časti 2 predmetu zákazky sa vzťahujú na všetky časti predmetu zákazky.

V Bratislave 11.7.2018

