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Uchádzačom v Obchodnej verejnej súťaži
Hygienické potreby – náplne do Poskytnutých hygienických
zariadení

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka

Žilina

Odd. verejného obstarávania 3.10.2017

VEC:
Odpoveď na dopyt 1.
Vyhlasovateľ vyhlásil obchodnú verejnú súťaž s názvom Hygienické potreby – náplne do
poskytnutých hygienických zariadení (zásobníkov a dávkovačov), ďalej súťaž alebo výzva.
K predmetnej OVS bola položená otázka:
„Chceli by sme sa opýtať, kde v Tabuľke č. 1 - Cenový návrh na predmet súťaže; máme zadať
jednotkové ceny zásobníkov? Alebo správne tomu rozumieme tak, že celková cena zásobníkov sa
priráta k celkovej cene spotrebného materiálu a uvedie sa spolu v CENE CELKOM za predmet
súťaže za 48 mesiacov?“
Odpoveď:
V časti A – Predmet súťaže, kompletnosť, typ uzavretej zmluvy, PHZ, opis , v bode I.
Kompletnosť služby, písm. a) vyhlasovateľ uvádza:
Po prvé:
I. Kompletnosť služby:
„Uchádzač podá jeden návrh, ktorý zodpovedná Tabuľke č.1 – Cenový návrh a ktorý:
a) bude obsahovať cenu celkom za predpokladané množstvá jednotlivých druhov náplní do
poskytnutých
hygienických zariadení a za poskytnutie hygienických zariadení
a súvisiacich služieb podľa požiadaviek vyhlasovateľa, v tom doprava, inštalácia na
miesto, prvotné jednorazové naplnenie, uvedenie do prevádzky a udržiavanie
v prevádzkyschopnom stave počas 48 mesiacov“
Zhrnutie: Predmetom súťaže sú náplne do poskytnutých hygienických zariadení
Po druhé:
„Vyhlasovateľ rozhodol o nerozdelení predmetu výzvy na časti vzhľadom nato, že položky
predmetu súťaže sú účelovo aj funkčne rovnakého charakteru a požadované náplne nie je možné
využiť bez súbežného využitia poskytnutých hygienických zariadení. Je možné predpokladať, že
nerozdelenie predmetu zákazky na časti neobmedzuje súťaž, a to najmä vzhľadom na skutočnosť,
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že žiadna položka predmetu zákazky nepredstavuje špecifický tovar, ktorý by mohol byť
niektorému uchádzačovi nedostupný na voľnom trhu.“
Zhrnutie: Predmetom výzvy sú náplne do poskytnutých hygienických zariadení.
Po tretie:
Ďalej v časti VIII. Cena a spôsob určenia ceny, bod 3 vyhlasovateľ uvádza: „Uchádzač uvedie
ceny do návrhu tak, že v cene celkom – celková cena za predmet súťaže budú zahrnuté všetky
náklady, v tom náklady na dopravu, náklady na inštaláciu hygienických zariadení, na prvotné
jednorazové naplnenie, na uvedenie do prevádzky a na udržiavanie v prevádzkyschopnom stave
počas platnosti zmluvy.“
Zhrnutie: Predmetom súťaže sú náplne do poskytnutých hygienických zariadení

Po štvrté:
V Tabuľke č. 1 – Cenový návrh na predmet súťaže v časti Náplne je uvedená ich
predpokladaná spotreba počas trvania rámcovej dohody 48 mesiacov.
V Tabuľke č. 1 – Cenový návrh na predmet súťaže sú v časti Hygienické zariadenie je uvedená
ich predpokladaná spotreba počas trvania rámcovej dohody 48 mesiacov a ďalej požadované
podmienky vyhlasovateľa k poskytnutým hygienickým zariadeniam: dodanie, naištalovanie na dohodnuté
miesto, prvotné jednorazové naplnenie kompatibilnými náplňami. Počas doby trvania zmluvy uchádzač, na
požiadanie, bude každé hygienické zariadenie udržiavať v prevádzkyschopnom stave. Uchádzač doplní do
riadkov vlastný opis (obchodné meno a špecifikáciu poskytnutého predmetu súťaže). Ďalej vyhlasovateľ

uvádza: „Do ceny celkom (celkovej ceny) za predmet súťaže spolu uchádzač cenu za tieto
požadované podmienky zahrnie.
Odpoveď na Vašu otázku: „Chceli by sme sa opýtať, kde v Tabuľke č. 1 - Cenový návrh na
predmet súťaže; máme zadať jednotkové ceny zásobníkov? Alebo správne tomu rozumieme
tak, že celková cena zásobníkov sa priráta k celkovej cene spotrebného materiálu a uvedie
sa spolu v CENE CELKOM za predmet súťaže za 48 mesiacov?“
znie:

Rozumiete tomu správne, že Cenou

celkom za predmet súťaže (náplne do poskytnutých

hygienických zariadení) spolu v € bez DPH za 48 mesiacov sa rozumie cena za poskytnuté
zásobníky a náplne spolu, tzn. cenu za hygienické zariadenia (zásobníky a náplne) jednotlivo
neuvádzate, ich cenu zahrniete v Tabuľke č. 1 do predposledného stĺpca Cena v € bez DPH za
predpokladanú spotrebu celkom počas trvania rámcovej dohody za 48 mesiacov a do prvého
riadku Ceny celkom (celková cena) za predmet súťaže spolu v € bez DPH za 48 mesiacov.

