SBAJ INMART, a.s.
Duklianska 21, 085 01 Bardejov
v zastúpení

________________________________________________
Rozdeľovník

Váš list číslo/zo dňa

Naše číslo

Vybavuje/linka
Ing. Anna Timková/0908982421

Prešov dňa
21.10.2016

Vec
Výzva na vysvetlenie dokumentácie k verejnému obstarávaniu – odpoveď
Predĺženie lehoty predkladania ponúk

Spoločnosť LASACHI, s.r.o., Volgogradská 9, 080 01 Prešov zabezpečuje proces
verejného obstarávania na základe Mandátnej zmluvy v prospech spoločnosti, ktorá je
osobou podľa § 8 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v zákazke na dodanie tovaru na
predmet zákazky „Obstaranie CNC inovatívnej technológie“ vyhlásenej vo Vestníku
verejného obstarávania č. 191/2016 dňa 03.10.2016 pod zn. 13594-WYT.
Dňa 21.10.2016 bola verejnému obstarávateľovi doručená výzva na vysvetlenie
dokumentácie k predmetnému verejnému obstarávaniu.

Verejný obstarávateľ podáva doplnenie a vysvetlenie k požadovaným skutočnostiam:
Otázka uchádzača:
Prosíme o zaslanie informácie o odhadovanom termíne výsledku verejného obstarávania
a následného termínu podpisu kúpnej zmluvy.

Bez tejto informácie nevieme vyplniť a doložiť do časti „KRITÉRIÁ“ tabuľku harmonogramu
dodávky. Vieme len informácie o termíne dodania od doby objednania stroja u výrobcu.

Vysvetlenie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ po ukončení procesu verejného obstarávania zasiela spisovú
dokumentáciu na schválenie riadiacemu orgánu.
Verejný obstarávateľ nevie určiť termín výsledku verejného obstarávania pretože termín
schválenie procesu závisí od riadiaceho orgánu. Kúpna zmluva sa uzatvorí iba v prípade
schválenia procesu verejného obstarávania.
Verejný obstarávateľ vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch a kúpnej
zmluve určil dĺžku trvania zmluvy 8 mesiacov a lehotu viazanosti ponúk 31.12.2017.
Uchádzači v harmonograme dodávky rozpíšu jednotlivé aktivity dodávky tak, aby
neprekročili požadovanú dĺžku trvania zmluvy 8 mesiacov s tým, že v prípade podpísania
kúpnej zmluvy sa doba aktivít dodávky v jednotlivých mesiacoch nezmení iba začiatok
termínu dodávky sa posunie a bude sa odvíjať od doby objednania stroja u výrobcu.

Predĺženie lehoty predkladania ponúk
Vzhľadom na dožiadanie vysvetlenia dňa 21.10.2016 verejný obstarávateľ oznamuje, že mení
lehotu predkladania ponúk.
Pôvodná lehota predkladania ponúk: 26.10.2016, 10:00 hod. sa mení na 27.10.2016, 10:00
hod.

S pozdravom

JUDr. Mgr. Ľubomír Jankura, v.r.
konateľ

