Titl.
Záujemcovia.

V Pliešovciach dňa 15. 03. 2021

Vec:
Zákazka s nízkou hodnotou na dodanie tovaru: Dodávka korugovaných rúr.
Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky – zaslanie.
Vojenské lesy a majetky SR, štátny podnik, Lesnícka 23, Pliešovce 962 63,
vnútroštátne identifikačné číslo: 31 577 920 je v súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o verejnom obstarávaní“) subjektom, ktorému verejný obstarávateľ poskytne viac
ako 50% finančných prostriedkov v rámci postupu zadávania tejto zákazky, a ktorý vyhlásil
zákazku s nízkou hodnotou na dodanie tovaru na predmet ,,Dodávka korugovaných rúr,“
Výzva
na
predloženie
ponuky
zverejnená
dňa
12.
03.
2021
na
https://www.vlm.sk/obstaravanie#vyzvy; https://www.vlm.sk/vyzvy/20210312174305-vyzvakorugovane-rury-12-03-21.pdf@8f8d5072-1fe9-4596-b0ac-83e899b1f68d (ďalej aj „Výzva“).
Na základe doručenej žiadosti o poskytnutie vysvetlenia, resp. dodatočných informácií
zverejnených vo Výzve, verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné vysvetlenie.
Otázka č. 1
Poprosím informáciu, cenovú ponuku treba doručiť na v obálke na Lesnícku 23 alebo stačí ju
zaslať mailom na vašu adresu.
Odpoveď č. 1
Podľa Výzvy, bod 7. Druh postupu, časť Predloženie ponuky, Ponuky sa predkladajú v lehote
na predkladanie ponúk. Ak sa ponuka
a) predkladá elektronicky (e.mailom), tak s uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla,
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača a heslom tejto zákazky,
V prípade, ak uchádzač predloží ponuku elektronicky (e.mailom), je rozhodujúci termín
doručenia ponuky na e.mailovú adresu podľa bodu 2 tejto Výzvy (podľa záznamu
zapísaného na serveri verejného obstarávateľa);

b) doručuje prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne, tak v uzavretom obale
s uvedením obchodného mena alebo názvu, sídla, miesta podnikania alebo obvyklého
pobytu uchádzača s označením „Zákazka s nízkou hodnotou“ a heslom.
V prípade, ak uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, je rozhodujúci
termín doručenia ponuky na kontaktné miesto podľa bodu 2.
Z vyššie uvedeného ustanovenia Výzvy vyplýva, že je v kompetencii uchádzača, či ponuku
predloží elektronicky alebo prostredníctvom pošty, iného doručovateľa, alebo osobne.

