
KATASTRÁLNY ÚRAD V NITRE 
Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra 

 

 

 

        Všetci záujemcovia  

           o verejnú súťaž „PAPIER“ 

        12772-WYT 

 

 

V Nitre, dňa 15.11.2012 

 

 

Vysvetlenie súťažných podkladov. 

_____________________________ 

 

 

  Na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov k verejnej súťaži 

uverejnenej vo Vestníku č. 205/2012 zo dňa 25.10.2012 pod číslom 12772-WYT na predmet 

obstarávania „Papier“ vám podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní § 99 ods. 1 

písm. e) poskytujeme vysvetlenie : 

 

Otázka č. 1 :  
V súťažných podkladoch sa uvádza, že pre tento predmet obstarávania je stanovených 

celkom 8 odberných miest v Nitrianskom kraji. Pre čo najlepšiu zabezpečenú logistiku z našej 

strany a zároveň najlepšiu možnú cenu je pre nás dôležité vedieť, aký je minimálny možný 

počet balíkov pri zadaní objednávky na jedno odberné miesto ? 

Vysvetlenie :  

  Katastrálny úrad v Nitre má záujem čo najhospodárnejšie nakladať s časom 

dodávateľa, ako aj s časom vlastných zamestnancov, a preto objednávky spravidla vystavuje 

cca 1-krát za štvrťrok. Minimálne množstvo jednej objednávky predstavuje cca 150 balíkov 

na jedno odberné miesto (jedna správa katastra).  Môže však „ojedinele“ nastať situácia, že  z 

objektívnych príčin je nutné zabezpečiť dodávku v menšom množstve a to pre konkrétnu 

správu katastra (nie na všetky súčasne) a tam už množstvo nevieme špecifikovať. Počas našej 

existencie k takýmto situáciám prišlo veľmi zriedka kedy.   

 

Otázka č. 2 : 

V kúpnej zmluve v Čl. II v bode 2. Sa uvádza – „Predávajúci sa zaväzuje od 

kupujúceho odoberať použité tonery v rámci uzatvorenej zmluvy.“? Predpokladám, že použité 

tonery sa tam dostali len nedopatrením, preto by sme toto ustanovenie chceli zo zmluvy 

vypustiť. Je možné toto ustanovenie vypustiť ? 

Vysvetlenie :  

Áno. V článku II. Predmet plnenia zmluvy odstavec 2. sa vypúšťa a odstavec č. 3 sa 

nahrádza označením odstavec č. 2. Chyba sa stala nedopatrením a ospravedlňujeme sa za ňu. 
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Otázka č. 3 : 

 V kúpnej zmluve v Čl. IV. v bode 1. je stanovená lehota na dodanie tovaru do 48 

hodín od doručenia objednávky. Na službách zákazníkom neustále pracujeme a snažíme sa 

našim zákazníkom vychádzať v ústrety  v čo najväčšom možnom rozsahu. V rámci 

Nitrianskeho kraja vyvážame papier denne. Vo väčšine prípadov v tomto kraji vieme 

zabezpečiť dovoz tovaru do 48 hodín, avšak ojedinele sa môže stať, že povedzme smer Levice 

nebude viac ako 2 dni objednávka na vyťaženie auta. Bolo by možné zmluvne dodanie do 5 

pracovných dní ?  My sa samozrejme vynasnažíme tovar dodať do 48 hodín. 

Vysvetlenie :  

Na lehote 48 hodín trváme, avšak upresňujeme informáciu, že sa jedná o 48 hodín 

v prípade pracovných dní. Ak objednávku kupujúci doručí predávajúcemu v piatok, sobota 

a nedeľa sa nezapočítava do doby 48 hodín. 

 

Otázka č. 4 : 

  V kúpnej zmluve v Čl. VII v bode 1. je stanovená splatnosť faktúry  na 21 dní od dňa 

jej doručenia kupujúcemu. Chceli by sme navrhnúť splatnosť faktúry stanovenú odo dňa jej 

vystavenia. Splatnosť (deň splatnosti) je údaj, ktorý sa uvádza na faktúre. Bolo by možné 

stanoviť splatnosť faktúry na 30 dní od dňa vystavenia faktúry ? V takom prípade by tam bol 

ten priestor 9 dní navyše oproti 21 dňom, ktoré navrhujete. 

Vysvetlenie :  

 Na jednej strane máte pravdu, že lehota splatnosti by sa pre kupujúceho predĺžila o 9 

dní, ale nakoľko sme rozpočtová organizácia, objednávky vystavujeme až po realizácii 

finančnej kontroly, ktorou zaručujeme, že na danú objednávku máme finančné krytie. Z toho 

dôvodu sa nemôže stať, že by sme meškali s úhradou. Formulovaná lehota splatnosti je určená 

z dôvodu, že takto je preukázané, kedy kupujúcemu bola doručená faktúra. Z dôvodu 

predošlých skúseností, kedy faktúra „putovala“ po správach katastra, resp. vôbec nebola 

doručená kupujúcemu trváme na danej formulácii splatnosti faktúry. Nič však nebráni, aby ste 

lehotu splatnosti predĺžili, avšak na tento fakt sa nebude prihliadať pri vyhodnocovaní 

predložených ponúk. 

  

Otázka č. 5 : 

 V kúpnej zmluve v Čl. VIII v bode 1. je stanovený úrok z omeškania vo výške 0,01 % 

z fakturovanej ceny za každý deň omeškania. Je možné zmeniť výšku úroku z omeškania na 

0,1 % ? Prípadne je akceptovateľné zmeniť ustanovenia bodu 2. toho istého článku na : „V 

prípade, že predávajúci nedodrží dohodnutý termín plnenia dodávky môže kupujúci 

požadovať poskytnutie zľavy vo výške 0,01 % z celkovej objednanej dodávky za každý deň 

omeškania ?“ Táto požiadavka je z našej strany požadovaná z dôvodu vyváženia zmluvných 

práv a povinností. 

Vysvetlenie :  

 Na znení Čl. VIII. Právne vzťahy a podmienky neplnenia zmluvy trváme v plnom 

rozsahu. Odôvodnenie : ako sme už vyššie uviedli Katastrálny úrad v Nitre je rozpočtovou 

organizáciou napojenou svojimi finančnými prostriedkami v 100 % na štátny rozpočet. 

Z tohto dôvodu môžeme objednávať tovar, resp. uzatvárať záväzky iba v prípade finančného 

krytia tohto záväzku. Na druhej strane sa chránime pred nedodaním objednaného tovaru 

v stanovenej lehote z dôvodu, že správy katastra nemôžu zostať bez papiera a preto jeho 

zdržanie pri dodávke nám môže spôsobiť nemalé problémy. 
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Otázka č. 6 : 

V kúpnej zmluve je priestor na zmenu ceny v prípade, že bude podpísaný dodatok. Je 

možné takýto dodatok podpísať v prípade, že predložíme potvrdenie od výrobcu o navýšení 

ceny ? 

Vysvetlenie :  

Nakoľko zmluva sa uzatvára iba na obdobie 20 mesiacov alebo ak finančná hodnota 

presiahne  čiastku 39 990,00 EUR bez DPH (čo je v našom prípade pravdepodobnejšie) je 

potrebné zo strany obstarávateľa zabezpečiť garanciu ceny stanovenej pri podpise zmluvy. 

V opačnom prípade by nemalo zmysel uskutočňovať verejné obstarávanie. Dodatky ohľadom 

ceny sa môžu uzatvoriť iba v prípade, že by došlo k objednávke papiera, ktorý nie je 

špecifikovaný v prílohe a jeho potreba vyvstala priamo zo situácie. Túto skutočnosť je 

stanovená aj v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu obstarávania v bode 7. 

Zároveň vám oznamujeme, že v bode 7. Došlo k preklepu na namiesto slova „tonerov“ je 

slovo „papiera“. Za preklep sa ospravedlňujeme. 

Dodatkom nie je možné meniť cenu papiera z dôvodu navýšenia ceny od výrobcov.  

 

Otázka č. 7 : 

V kúpnej zmluve v Čl. XI v bode 1. je uvedené nasledovné : „Zmluvu môže 

vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán písomnou formou“. Je možné zmeniť toto 

ustanovenie na nasledovné : „Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán bez 

udania dôvodov písomnou formou“? Podľa našej právničky sú tieto dve ustanovenia 2 rôzne 

právnické kategórie. 

Vysvetlenie :  

Áno. Zmenená formulácia nijako ovplyvní obsah tohto článku. 

 

Otázka č. 8 : 

V časti A.2. – Podmienky pre uchádzačov je požadovaný platný originál alebo úradne 

osvedčená kópia certifikátu na dodávku papiera, ktorý spĺňa certifikáciu podľa ISO 9706. 

Spoločnosť SCP PAPIER, a.s. disponuje potvrdením od výrobcu papiera (podľa ISO 9706). 

Je možné preukázať sa týmto potvrdením ? 

Vysvetlenie :  

Áno. Obstarávateľ bude akceptovať „originál“ potvrdenia od výrobcu. 

 

Otázka č. 9 : 

V časti B.1. – Opis predmetu obstarávania je uvedená špecifikácia pre kopírovací 

papier A4 a A3 pre opacitu na min. 92 %. Parametre pre papier, ktorý by sme Vám chceli 

ponúknuť má na certifikáte uvedenú opacitu min. 90 %. Podľa prehlásenia výrobcu však tento 

papier spĺňa priemernú hodnotu opacity 92,01 %. V prípade potreby Vám vieme poskytnúť 

úradne overenú kópiu tohto vyhlásenia. Je za týchto podmienok možné akceptovať 

nasledovné parametre ? 

Vysvetlenie : 

Áno. Váš návrh budeme akceptovať. 
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Otázka č. 10 : 

 V časti B.1. – Opis predmetu obstarávania je uvedená špecifikácia pre kopírovací 

papier A4 a A3 pre drsnosť na max. 230 ml/min. parameter drsnosti pre papier, ktorý Vám 

chceme ponúknuť je 200+-50. Je možné akceptovať nasledovné parametre ? 

Vysvetlenie :  

Áno. Váš návrh budeme akceptovať. 

 

 

 S pozdravom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ing. Miroslav Koiš 

                                                                                                                   prednosta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


