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VEC:
Zákazka s nízkou hodnotou „Nákup a dodávka kancelárskych potrieb“ – odpoveď č. 1
K predmetnej zákazke obstarávateľ dostal otázku v znení:
„.....chcel by som Vás poprosiť o radu, nakoľko predávame produkty v baleniach a vy máte
dopytované položky na kusy. Či je môžem naceňovať položky na kusy a či pri dodávaní je možnosť
dovávať v baleniach......“
Obstarávateľ odpovedá nasledovne:
Popis situácie:
Vo Výzve v časti 6. Opis predmetu zákazky a technická špecifikácia a v jej neoddeliteľnej Prílohe č. 1 –
cenník (Špecifikácia kancelárskych potrieb, predpokladané množstvá a cenová kalkulácia) obstarávateľ
uviedol v stĺ. G prílohy mernú jednotku k predpokladanej spotrebe tovarov za 48 mesiacov. Za mernú
jednotku určil kus, balenie alebo sadu, ktorú menovite uviedol pri každej z 218 položiek predpokladanej
spotreby tovaru. V opise položky obstarávateľ uviedol, ak bolo relevantné, koľko kusov je v balení, a to
pre bližšiu špecifikáciu, aby mal uchádzač predstavu o požadovanom tovare, nie o požadovanom balení.
Obstarávateľ predpokladá, že čiastkové elektronické objednávky budú realizované v požadovaných
merných jednotkách, definované pri každej položke a je predpoklad, že tovar bude čiastkovo objednávať
podľa aktuálnej potreby a v tých merných jednotkách, ktoré požaduje.
Odpoveď:
Uchádzač pre účely vyhodnotenia tejto zákazky uvedie jednotkovú cenu tovaru do Prílohy č. 1 cenník
(Špecifikácia kancelárskych potrieb, predpokladané množstvá a cenová kalkulácia) v mernej jednotke tak,
ako je požadované pri každej položke.
V prípade úspešnosti cenovej ponuky bude uchádzač dodávať tovar na základe požadovaného množstva
obstarávateľom. Ak určité množstvo objednaného tovaru splní objem na dodávku v balení, bude možné
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dodať ho v baleniach, ale len do výšky požadovaného množstva. Dodávka tovaru, presahujúca požadované
množstvo, nebude prevzatá.

