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Vec:   Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie a „Úprava lehoty na predkladanie ponúk“ 
 

     Dnešným dňom sa na verejného obstarávateľa obrátil jeden z oslovených uchádzačov na 

predloženie ponuky s nasledovnou žiadosťou o vysvetlenie: 

 

Bod 1  

     V súťažných podkladoch je súčasťou Opisu predmetu zákazky aj tlač časopisu kød na 

rok 2023. Nikde v obchodných podmienkach však nie je zohľadnená ani inflácia, prípadne 

výpadky papiera a ani neúmerne rastúca cena papiera, ktorá sa zvyšuje už od vlaňajšieho 

roku.  

 

     Cena papiera sa v súčasnej dobe zvyšuje každý mesiac - niekedy aj 2x za mesiac a to 

skokovitým spôsobom, a to jednak z dôvodu ešte stále pretrvávajúcej pandémie Covid-19 ale 

taktiež aj konfliktu na Ukrajine. Oba faktory významne vplývajú na ceny papiera a následne 

aj na konečné ceny, keďže cena papiera je najväčšou zložkou ceny tlačovín.  

Cena papiera medziročne stúpla o 90 - 100%, pri niektorých typoch papiera aj viac, a žiaľ 

nárast sa ešte nezastavil.  

 

     V zmysle vyššie uvedeného žiadame verejného obstarávateľa, buď o zapracovanie 

indexovej doložky, inflačnej doložky alebo iného nástroja, kedy účasť v tomto verejnom 

obstarávaní nebude pre uchádzačov riziková takým spôsobom ako je to podľa súťažných 

podkladov teraz, kedy celé riziko je prenesené na uchádzačov. 

 

 

Bod 2 

Poprosím zároveň vysvetliť bod 38.6. súťažných  podkladov ohľadne predkladania 

čiastkových ponúk písomne (elektronicky). Prosíme potvrdiť, akým spôsobom bude verejný 

obstarávateľ požadovať predkladanie čiastkových ponúk?  

 

Odpoveď na žiadosti o vysvetlenie: 
 



 

 

K bodu 1 

  

 V súťažných podkladoch na strane 53 v Článku III v bode 3.3 Rámcovej dohody je 

doriešená situácia týkajúca sa zvýšenia cien papiera počas platnosti a účinnosti Rámcovej 

dohody nasledovne:  

3.3 Ak počas plnenia Rámcovej dohody  príde 

3.3.1  k zmene rozsahu oceneného Diela,  

3.3.2 k neúmernému zvýšeniu cien papiera, resp. vstupných nákladov oceneného Diela, 

tak  sa opätovne otvorí súťaž medzi zhotoviteľmi – účastníkmi Rámcovej dohody 

a čiastková zmluva sa uzavrie s tým zhotoviteľom, ktorý predloží najlepšiu ponuku 

podľa stanovených kritérií.   

 

K bodu 2 

V súťažných podkladoch na str. 57 v  Článku IX. v bode 9.5 Rámcovej dohody je uvedené, 

že “Ponuky sa predkladajú písomne a ich obsah zostáva dôverný až do uplynutia lehoty na 

predkladanie ponúk. Otváranie ponúk je verejné za prítomnosti oprávnených zástupcov 

účastníkov Rámcovej dohody.“  

V bode  38.6 slovo „elektronicky“ sa vypúšťa.  

 

Úprava lehoty na predkladanie ponúk a otváranie ponúk 

 

     Z technických dôvodov si dovoľujeme Vám oznámiť zmenu   lehoty na predkladanie 

ponúk a otváranie ponúk v zákazke na „Tlač knižných publikácií,  propagačných materiálov 

a časopisu  kød“, ktorá bola stanovená na 7.04.2022. 

 

Lehota na predkladanie ponúk sa  uskutoční dňa  11.04.2022 do 10.00 hod. 

 

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa  11.04.2022 o 13.00 hod.  

 

 
 


