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Vec  

Vysvetlenie a doplnenie výzvy na predloženie cenovej ponuky 

 

Verejný obstarávateľ, ktorým je Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky 

v Bratislave dňa 20.07.2021 zahájil proces zadávania zákazky v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 

Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

na predmet zákazky: Zabezpečenie tlačových služieb. 

Verejný obstarávateľ v súlade s § 48 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sprístupňuje všetkým záujemcom 

nasledovné vysvetlenie a doplnenie výzvy na predloženie cenovej ponuky na vyššie uvedený 

predmet zákazky. 

Verejný obstarávateľ zrejmou chybou v písaní v tabuľke na str. 3 výzvy na predloženie cenovej 

ponuky nesprávne uviedol hodnotu v položke: „predpokladaný počet kópií/výtlačkov za 36 

mesiacov – farebne“ a zároveň aj položke „predpokladaný počet kópií/výtlačkov za 36 mesiacov – 

čiernobielo“. 

Pôvodná tabuľka: 

Zariadenie 
Počet 

zariadení 

Predpokladaný počet 

kópií / výtlačkov za 36 

mesiacov -  farebne  

Predpokladaný počet 

kópií / výtlačkov za 36 

mesiacov -  čiernobielo 

Zariadenie typ 1 - farebná tlačiareň, 

skener, kopírka 
12 1 117 195 267 933 

Zariadenie typ 2 - čiernobiela 

tlačiareň, skener, kopírka 
4 x 230 796 

Zariadenie typ 3 – čiernobiela tlačiareň 3 x 26 652 
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Opravená tabuľka: 

Zariadenie 
Počet 

zariadení 

Predpokladaný počet 

kópií / výtlačkov za 36 

mesiacov -  farebne  

Predpokladaný počet 

kópií / výtlačkov za 36 

mesiacov -  čiernobielo 

Zariadenie typ 1 - farebná tlačiareň, 

skener, kopírka 
12 267 933 1 117 195 

Zariadenie typ 2 - čiernobiela 

tlačiareň, skener, kopírka 
4 x 230 796 

Zariadenie typ 3 – čiernobiela tlačiareň 3 x 26 652 

 

Verejný obstarávateľ zároveň z titulu opravy zrejmej chyby v písaní sprístupňuje záujemcom aj 

upravený návrh na plnenie kritérií ako aj upravenú prílohu č. 3 zmluvy, ktoré tvoria prílohu tohto 

vysvetlenia. 

V nadväznosti na vyššie uvedené a v súlade s § 21 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejný obstarávateľ 

zároveň predlžuje lehotu na predkladanie ponúk nasledovne: 

Pôvodná lehota na predkladanie ponúk: 28.07.2021, 09:00 hod. 

Nová lehota na predkladanie ponúk: 30.07.2021 do 9:00 hod. 

S pozdravom 

 

Príloha: Príloha č. 2 výzvy „Návrh na plnenie kritérií“ – oprava 

   Príloha č. 3 zmluvy „Rozpis cien nájomného, ceny za vytlačené kópie“ - oprava 

 

 

 

                  PaedDr. Kornélia Černá, v.r. 

riaditeľka sekcie ekonomiky  

a verejného obstarávania 

 


