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Vážení záujemcovia, 
 
 
v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov                 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní) Vám poskytujeme vysvetlenie 
údajov uvedených vo Výzve na predloženie cenovej ponuky v rámci prieskumu trhu pre určenie 
predpokladanej hodnoty zákazky a súčasne pre vyhodnotenie ponúk na predmet zákazky s názvom 
„Dodanie propagačných predmetov s grafickou potlačou“ z 13. apríla 2021 (ďalej len „výzva na 
predloženie cenovej ponuky“). 

Otázka č. 1: 
Dobrý deň,  
chcela by som sa spýtať k šnúrke na krk: 
píšte plastovú sponu, karabinu a plastovú sponu na mobil. 
Šnúrka je ale vyobrazená s 2 x plastovou sponou – nad karabinou a vo vrchnej časti – za krkom. 
Želáte si teda 2x plastovú sponu aj nad karbinou aj za krkom alebo len nad karbinou? 
Ďakujem za upresnenie. 

Odpoveď na otázku č. 1: 
Verejný obstarávateľ Mesto Handlová v položke č. 11 Šnúrka na krk s karabínkou požaduje, aby jedna 
saténová šnúrka na krk sublimovaná obsahovala nasledovné doplnky: 
- plastovú sponu odopínaciu, umiestnenú len v spodnej časti šnúrky, v počet 1 kus 
- kovovú olivku s karabínkou, v počte 1 kus 
- plastovú sponu na mobil, v počte 1 kus 
Nepožaduje sa bezpečnostný klip (plastová spona) v časti za krkom. 

Ilustračné vyobrazenie položky predmetu zákazky, ktoré je uvedené v opise predmetu zákazky, 
má pre záujemcov/uchádzačov len informatívny charakter a slúži výlučne pre zobrazenie motívu 
grafickej potlače a jej približného umiestnenia na položke predmetu zákazky.  

Verejný obstarávateľ opisom predmetu zákazky stanovil minimálne požiadavky, ktoré požaduje dodržať 
pre daný predmet zákazky. V prípade, že verejný obstarávateľ použil v rámci opisu predmetu zákazky 
(špecifikácie a ilustračného vyobrazenia) konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, 
krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v súlade s § 42 ods. 3  zákona o 
verejnom obstarávaní predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent v prípade, ak sa nezmení 
účel a cieľ predmetu zákazky a predložený ekvivalent bude obsahovať kvalitatívne výhodnejšie 
parametre ako sú požiadavky verejného obstarávateľa na predmet zákazky. 

Pre vylúčenie pochybností, verejný obstarávateľ upravil Prílohu č. 1 výzvy na predloženie cenovej 
ponuky a pre položku č. 11 Šnúrka na krk s karabínkou doplnil do tabuľky „Cenová 
kalkulácia“ špecifikáciu množstva jednotlivých doplnkov, ktoré má obsahovať jedna šnúrka. 

Otázka č. 2: 
A.) 
Pri prezretí zaslaných podkladov Vás chcem požiadať o prekontrolovanie a spresnenie /upravenie/ 
potlače pri položke č. 3. Hrnček. V dokumente „Príloha č.1 – Cenová ponuka.docx“ pri hrnčekoch nie je 
uvedená potlač: „farba: biela + potlač oranžová 84 ks“, a teda celkové množstvo hrnčekov podľa tabuľky 
je 420 ks. V dokumente PDF „Výzva na predloženie cenovej ponuky – Dodanie propagačných 
predmetov s grafickou potlačou“, je uvedených 6 farieb potlače po 84 ks. (t.j. 504 ks).  

B.) 
Taktiež by som Vás chcela poprosiť o informáciu k položke č. 8. Plátenná taška. Aký požadujete materiál 
tašky? 
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Odpoveď na otázku č. 2: 
A.) 
Verejný obstarávateľ Mesto Handlová po porovnaní špecifikácie položky predmetu zákazky č. 3 Hrnček 
uvedenej v bode 5. výzvy na predloženie cenovej ponuky (Opis predmetu zákazky) a v dokumente 
„Príloha č.1 - Cenová ponuka.docx“ zistil, že v Prílohe č. 1, v tabuľke „Cenová kalkulácia“ nie je pri 
špecifikácii položky predmetu zákazky č. 3 Hrnček uvedená kolónka pre nacenenie farby: biela + potlač 
oranžová v množstve 84 ks.  

Z tohto dôvodu verejný obstarávateľ upravil Prílohu č. 1 výzvy na preloženie cenovej ponuky a pre 
položku č. 3 Hrnček doplnil do tabuľky „Cenová kalkulácia“ kolónku pre nacenenie farby: biela + potlač 
oranžová v množstve 84 ks. 

B.)  
Verejný obstarávateľ Mesto Handlová v položke č. 8 Plátenná taška požaduje, aby bola taška zo 100% 
bavlny gramáže min. 130 g/m2 – max. 140 g/m2. 

Verejný obstarávateľ upravil Prílohu č. 1 výzvy na predloženie cenovej ponuky a pre položku č. 8 
Plátenná taška doplnil do tabuľky „Cenová kalkulácia“ špecifikáciu nasledovne: 
materiál: 100% bavlna  
gramáž (plošná hmotnosť) tkaniny: min. 130 g/m2 – max. 140 g/m2 
 
 
Prosím, zoberte na vedomie príslušné informácie o doplnení Prílohy č. 1 - Cenová ponuka v rámci 
prieskumu trhu  pre určenie predpokladanej hodnoty zákazky a pre vyhodnotenie ponúk (formulár na 
vyplnenie pre uchádzača) v položke č. 11 Šnúrka na krk s karabínkou, položke č. 3 Hrnček a položke 
č. 8 Plátenná taška. 
 
 
V Handlovej, dňa 14.04.2021   

 

Mgr. Silvia Grúberová 
primátorka mesta Handlová 
 
 
 

 
 


