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Váš list číslo / zo dňa Naše číslo / značka   Vybavuje / linka /  e-mail  Stará Ľubovňa 

     - / 08.07.2020                   3114/2020 / RVO   Mgr. Grich / 052-4315270     09. 07. 2020 

                                                                                                                               rvo@staralubovna.sk    

Vec:  

ODPOVEĎ Č. 1 NA PREDLOŽENÚ ŽIADOSŤ O VYSVETLENIE A DOPLNENIE SÚŤAŽNÝCH PODKLADOV 

K ZVEREJNENEJ VÝZVE NA ZÁKAZKU: „KANCELÁRSKE POTREBY“ 

 

Dňa 08.07.2020 verejnému obstarávateľovi prostredníctvom e-mailu bola doručená žiadosť 

o vysvetlenie v nasledujúcom znení:  

1. „Položka č. 24 – zakladač pákový 5 cm, poťahovaný kartón – to je jasné, ale v charakteristike je v 

požiadavke potiahnutý fóliou so štruktúrou plátna – chápeme to správne ako poradač papierový 

mramorový vzor, vzhľadom na množstvo? 

Verejný obstarávateľ vydáva nasledujúce stanovisko / vysvetlenie. 

Verejný obstarávateľ upravuje znenie položky č. 23 a položky č. 24 nasledovne: 

23 
Zakladač pák. šírka chrbta min.7,5 cm, 
poťahovaný karton 

Zakladač so štruktúrovaným papierovým poťahom 
mramorového vzoru, formát A4. Vybavený rado zámkom, 
kovovým prítlakom, chrbtovým krúžkom a možnosťou popisu 
na chrbte zakladača formou predtlače resp. nalepeným 
chrbtovým štítkom, resp. vreckom s vymeniteľným chrbtovým 
štítkom. 

24 
Zakladač pák. šírka chrbta v rozmedzí 5 
až 6 cm, potahovaný karton, kovovy 
mechanizmus 

Zakladač so štruktúrovaným papierovým poťahom 
mramorového vzoru, formát A4. Vybavený chrbtovým krúžkom 
a možnosťou popisu na chrbte zakladača formou predtlače 
resp. nalepeným chrbtovým štítkom, resp. vreckom s 
vymeniteľným chrbtovým štítkom. Nepožaduje sa vybavenie 
rado zámkom, kovovým prítlakom je to však vítané. 

2.  „Položka č.25 a 26 – zakladač pákový 5 – 7,5 cm papierový kartón s úpravou lamino – tu sa 

budeme držať charakteristiky – potiahnutý fóliou so štruktúrou plátna, je to aj so štítkom, aj s 

uzatváracím mechanizmom –  a lacnejšie lamino poradače sú bez chrbtového štítku – drahšie 

Verejný obstarávateľ upravuje znenie položky č. 23 a položky č. 24 nasledovne: 

25 

Zakladač pák. šírka chrbta min. 7,5 cm 
color - papierový karton potiahnutý 
fóliou so štruktúrou plátna s kovovym 
mechanizmom 

Zakladač formátu A4 s pákovou mechanikou, potiahnutý fóliou 
so štruktúrou plátna. Vybavený rado zámkom, kovovým 
prítlakom, chrbtovým krúžkom a možnosťou popisu na chrbte 
zakladača formou predtlače resp. nalepeným chrbtovým 
štítkom, resp. vreckom s vymeniteľným chrbtovým štítkom. 
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26 

Zakladač pák. Šírka chrbta v rozmedzí 5 
až 6 cm color - papierový karton 
potiahnutý fóliou so štruktúrou plátna s 
kovovym mechanizmom 

Zakladač formátu A4 s pákovou mechanikou, potiahnutý fóliou 
so štruktúrou plátna. Vybavený  chrbtovým krúžkom a 
možnosťou popisu na chrbte zakladača formou predtlače resp. 
nalepeným chrbtovým štítkom, resp. vreckom s vymeniteľným 
chrbtovým štítkom. Nepožaduje sa vybavenie rado zámkom, 
kovovým prítlakom je to však vítané. 

 

Verejný obstarávateľ upresňuje aj položku č. 44 a to nasledovne: 

44 Lampa stolová  zabudované LED, min. 9W 

 

Všetky vyššie uvedené zmeny sú vykonané v Prílohe č. 1 – špecifikácia aktual 1 a riadky 

v ktorých sa uskutočnila zmena sú žlto podfarbené. 

 

Verejný obstarávateľ žiada potencionálny uchádzačov, aby do prípadnej svojej cenovej 

ponuky predložili už aktualizovanú Prílohu č.1, ktorá je aj súčasťou tejto odpovede na predložené 

otázky. 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené zmeny, verejný obstarávateľ pristúpil k zmene termínu 

predkladania cenových ponúk a teda aj ich otvárania a to nasledovne: 

Predkladanie ponúk: 

Bod 15.2 predmetnej výzvy: 

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 13.07.2020 o 11:00 hod.. 

Sa mení nasledovne: 

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 15.07.2020 o 11:00 hod.. 

 

Otváranie ponúk: 

Bod 16.2 predmetnej výzvy: 

Otváranie obálok sa uskutoční dňa 13.07.2020 o 14:00 hod. na Mestskom úrade, Obchodná 1, 

064 01 Stará Ľubovňa, v malej zasadačke. 

Sa mení nasledovne: 

Otváranie obálok sa uskutoční dňa 15.07.2020 o 14:00 hod. na Mestskom úrade, Obchodná 1, 

064 01 Stará Ľubovňa, v malej zasadačke. 

 

S pozdravom 

      ........................................................................ 

         PhDr. Ľuboš Tomko 

              primátor mesta 

 

Príloha: 

 Príloha č. 1 – špecifikácia aktual 1 


