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Podľa rozdeľovníka 

 
 

Č. j.: PO-2021/009-SŠ-006-5 
Prešov, 26.04.2021 

 
 

Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov verejného obstarávateľa: Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov 
Sídlo: Duklianska 1, 080 04  Prešov 
Štatutárny zástupca: RNDr. Hedviga Rusinková, riaditeľka školy 
IČO: 00161845         
DIČ: 2021240551         
Tel.: 051 / 771 21 96 
E-mail: sekretariat@spspo.sk 
Internetová stránka: www.spspo.sk 
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Kovalík, osoba vykonávajúca proces verejného obstarávania,                   
tel. č.: 0907 290 909, email: orimtendersro@gmail.com 
 
  
Vec  
Vysvetlenie súťažných podkladov - odpoveď 
 
 

Verejný obstarávateľ Stredná priemyselná škola strojnícka, Duklianska 1, Prešov so sídlom 
Duklianska 1, 080 04  Prešov (ďalej len „verejný obstarávateľ“) Vám na základe žiadostí o vysvetlenia, resp. 
zodpovedanie otázok týkajúcich sa súťažných podkladov k výzve na predkladanie ponúk č. j. PO-2021/009-
SŠ-006 zo dňa 19.04.2021 zákazky s nízkou hodnotou na dodanie tovaru podľa § 117 zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov               
pre predmet zákazky „Zariadenie/vybavenie a didaktické prostriedky projektu „Učitelia SPŠ 
strojníckej v Prešove inovujú“ – IKT a licencie“, zverejnenej na internetovej stránke verejného 
obstarávateľa: https://spspo.edupage.org dňa 19.04.2021 a na internetovej stránke Centrálneho 
koordinačného orgánu (Partnerská dohoda): www.partnerskadohoda.gov.sk dňa 20.04.2021, poskytuje 
nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov k výzve na predkladanie ponúk: 
 

Otázka:  
„chcel by som sa informovať, ako postupovať pri nacenení zostavy v prípade, že položka ´´9´´ Interaktívna 
tabuľa v prevedení ´´uhlopriečka min. 250cm´´ bola celkovo stiahnutá z ponuky všetkých výrobcov? 
Alternatíva najbližšia tejto hodnote je uhlopriečka 92´´ s vonkajším rozmerom 2105x1285mm =  uhlopriečka 
246,6cm“ 
 

 a následne aj otázka 
 

 „a samozrejme aj položka ´´15´´“. 
 

Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ Vám oznamuje, že položky tovarov por. č. 9 a 15 je potrebné naceniť presne 

podľa požadovanej špecifikácie, uvedenej v prílohe č. 1 – špecifikácia tovarov a cenová ponuka, ktorá je 
súčasťou výzvy na predkladanie ponúk. Podľa overenia a zistenia verejného obstarávateľa o dostupnosti 
požadovaného tovaru na internete Vám oznamujeme, že uvedený tovar s požadovanou špecifikáciou je 
dostupný na trhu. 

 
S pozdravom  

     
 
..........................................................  

    RNDr. Hedviga Rusinková, v. r.              
     riaditeľka školy 


