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           Bratislava 24.07.2018 

 

Vec: Vysvetlenie 

 

Verejný obstarávateľ, Ekonomická univerzita v Bratislave na základe žiadosti 

záujemcu o zákazku: „Výstavný systém“, zverejnenú na webovej stránke VO, dňa 

24.07.2018, postupom podľa §117 zákona č.343/2015  Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov  dáva nasledovné vysvetlenie:  

 

Otázky záujemcu: 

 
1. Požadujete aby mali vitríny presklené boky a chrbát? 
2. Alebo vitríny majú byť konštruované ako skrine z laminovanej drevotriesky so sklenenými 

dvierkami a policami? 
3. Pod pojmom „pevná polica“ máte predstavu že nemusí byť výškovo prestaviteľná? Materiál 

police má byť laminovaná drevotrieska alebo sklo? 
4. Akú požadujete nosnosť vitrín aké požadujete maximálne zaťaženie na jednu policu? 
5. Definujete hrúbku skla 5mm. Máte tým na mysli všetky dielce vitrín? (dvierka, police, 

bočnice) 
6. Predpokladám, že definícia kaleného (temperovaného) skla je z titulu bezpečnosti. Výroba 

kaleného skla v menej priaznivom prípade trvá 7 dní. Termín dodania je možné skrátiť 
dodaním LBS skla (lepené bezpečnostné sklo) ktoré tiež spĺňa otázku bezpečnosti a je bežne 
na sklade. Otázka znie, či požadujete jednoznačne kalené sklo na vitríny. 

7. Zámok požadujete aby bol na jeden kľúč, alebo postačujú zámky každý na iný kľúč? 
8. Kolieska požadujete otočné, s brzdou? Kombinované? Dôležité je, ako uvažujete manipulovať 

s vitrínami v budúcnosti. 
9. Požadujete osvetlenie vitrín? Ak áno poprosím špecifikovať. 

 

Odpoveď verejného obstarávateľa 
1.  áno sklenený chrbát a boky, 
2. komplet sklenené so sklenenými dvierkami a policami, 
3. pevné police zo skla, 
4. na policiach budú umiestnené diplomy, poháre a ocenenia univerzity, maximálna zátaž 7kg, 
5. áno všetky dielce, 
6. áno požadujeme kalené (temperované) sklo, 
7. postačujú zámky každý na iný kľúč, 
8. kolieska otočné bez brzdy, 
9. nie osvetlenie nie je požadované. 
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