Podlimitná zákazka „Inovácia procesu obrábania v spoločnosti SUPRATEK“

Vysvetlenie súťažných podkladov v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon)
a článku 10 Súťažných podkladov (SP)
Verejnému obstarávateľovi bola dňa 31.03.2017 doručená žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov
od potenciálneho uchádzača v rámci vyhlásenej podlimitnej zákazky s názvom – Inovácia procesu
obrábania v spoločnosti SUPRATEK, vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 44/2017 dňa
02.03.2017, pod. Značkou 2590-WYT.
Verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov:
Otázka č. 1 uchádzača:
Vo výzve v čl. IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii je uvedené:
Použije sa elektronická aukcia: Nie
V súťažných podkladoch v čl. 14.11 je veta: Ceny za jednotlivé položky budú použité ako základné ceny
pre elektronickú aukciu.
Prosím o upresnenie, či bude použitá elektronická aukcia alebo nie.
Odpoveď verejného obstarávateľa:
Elektronická aukcia nebude použitá, verejný obstarávateľ vypúšťa v bode 14.11 súťažných podkladov
poslednú vetu, ide o omyl pri prepisovaní.
Otázka č. 2 uchádzača:
V prílohe č. 1. Opis/špecifikácia predmetu zákazky je požadovaný parameter Priečny zdvih vreteníka v
osi Z. Predpokladáme, že ide o zámenu pojmov, pretože správne by malo byť Pozdĺžny zdvih (výsuv)
vreteníka v osi Z.
Odpoveď verejného obstarávateľa:
Jedná sa o priečny zdvih vreteníka, nie pozdĺžny.

Otázka č. 3 uchádzača:
V Návrhu zmluvy v čl. VI. Ods. 6.5 je požiadavka na predloženie dokumentácie v slovenskom jazyku.
Je prípustá aj dokumentácia v českom jazyku?
Odpoveď verejného obstarávateľa:
Áno je prípustná aj dokumentácia v českom jazyku.
Otázka č. 4 uchádzača:
V Návrhu zmluvy v čl. VI. Ods. 6.6 je požiadavka Nebezpečenstvo škody na predmete zmluvy, ako aj
na veciach a materiáloch, potrebných na dodanie predmetu zmluvy znášať dodávateľ až do času
zápisničného prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.
Ak sa pod zápisničným prevzatím predmetu zmluvy rozumie prevzatie po ukončení skúšobnej
prevádzky, toto ustanovenie nedáva zmysel, pretože v čase skúšobnej prevádzky predmet zmluvy už
obykle využíva zadávateľ so svojimi zamestancami a dodávateľ rieši prípadné technické problémy, ktoré
sa v priebehu prevádzky vyskytnú z hľadiska technického riešenia predmetu dodávky. Preto by mal za

prípadné škody sposobené prevádzkovádkou niesť zodpovednosť už zadávateľ. Zodpovednosť za
odstránenie záručných vád a dodržanie definovaných parametrov stroja nesie dodávateľ, ale ak stroj
neprevádzkuje, tak za škody sposobené prevádzkou stroja (obrábacím procesom) zodpovedať nemože.
Obvykle prevádzkovateľ už po dobu skúšobnej prevádzky preberá zodpovednosť za prevádzku stroja a
na toto obdobie uzatvára aj poistnú zmluvu na strojné poistenie z prevádzky stroja.
Zodpovednosť za prevádzku stroja by mohol dodávateľ niesť iba v prípade, že by v zadaní bol
definovaný konkrétny predmet obrábania vrátane príslušnej dokumentácie a predmetom dodávky by
bola aj dodávka technológie obrábania konkrétního obrobku vrátane zhotovenia programov, dodávky
obrábacích a upínacích nástrojov jako aj ich odladenia technikmi dodávateľa. Takýto predmet dodávky
ale v súťažných podkladoch nie je uvedený.
Odpoveď verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ ako objednávateľ trvá na podpomienke uvedenej v Návrhu kúpnej zmluvy v čl. VI.
Ods. 6.5

Otázka č. 5 uchádzača:
Obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa sice neuskutočnila ale keďže predmetom dodávky má
byť mohutný stroj, ktorý vyžaduje pre jeho montáž špecifické podmienky, boli sme sa pozrieť z exteriéru
na výrobné haly zadávateľa. Dovodom bolo, že podmienky pre montáž stroja majú priamy vplyv na
cenu. Dovoľujeme si upozorniť na skutočnosť, že aj keď nepoznáme vnútorné usporiadanie vo
výrobných halách v mieste dodávky podľa súťažných podmienok, požadovaný predmet zákazky v nich
nie je technicky možné inštalovať.
Odpoveď verejného obstarávateľa:
V zmysle bodu 11.1 súťažných podkladov obhliadka miesta dodania predmetu zákazky sa nauskutoční.
Podľa nášho názoru nie je obhliadka potrebná na spracovanie cenovej ponuky.

