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Vec: „Osobné motorové vozidlá“  (podlimitná zákazka na dodanie tovaru) – Vysvetlenie informácií 
uvedených v súťažných podkladoch 
 

Dňa 25.09.2013 bola vo Vestníku verejného obstarávania č. 187/2013 pod zn. 15879 - WYT 
zverejnená výzva Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra, Mlynská dolina 1, Bratislava na 
predkladanie ponúk na predmet zákazky: „Osobné motorové vozidlá“  (podlimitná zákazka na dodanie 
tovaru). 

V zmysle § 38 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a bodu 8 súťažných 
podkladov Vám zasielame vysvetlenie informácií uvedených v súťažných podkladoch, ktoré si vyžiadali 
niektorí záujemcovia. Otázky záujemcov neboli redakčne upravované, sú v plnom znení ako boli doručené. 

 

Otázka 1: Požadované technické parametre vozidiel 
Max. pohotovostná/prevádzková hmotnosť vozidla (kg): 1200 – bude akceptovaná 
ponuka, kde je uvedená hodnota 1580 ? 

Odpoveď 1: Predmetné motorové vozidlá budú slúžiť na zabezpečovanie potrieb verejného 
obstarávateľa v teréne. Z dôvodu zabezpečenia hospodárnosti z hľadiska 
spotreby motorových vozidiel pri prevoze prístrojového vybavenia a osôb, je 
potrebné, aby motorové vozidlá mali čo možno najnižšiu hmotnosť.  

Verejný obstarávateľ požaduje max. pohotovostnú/prevádzkovú hmotnosť 
vozidla do 1200 kg, tak ako bolo stanovené v súťažných podkladoch.   

Otázka 2: Požadované technické parametre vozidiel 
Max. dĺžka vozidla (mm): 4320 – bude akceptovaná ponuka, kde je uvedená 
hodnota 4524 ? 

Odpoveď 2: Predmetné motorové vozidlá budú slúžiť na zabezpečovanie potrieb verejného 
obstarávateľa aj v lesnom teréne. Z dôvodu zabezpečenia dobrej manipulácie s 
vozidlom pri jazde na lesných cestách, je potrebné aby motorové vozidlá mali 
čo možno najmenšiu dĺžku.  

Verejný obstarávateľ požaduje max. dĺžku vozidla do 4320 mm, tak ako bolo 
stanovené v súťažných podkladoch. 

 
S pozdravom 

............................................. 
Ing. Branislav Žec, CSc. 

riaditeľ ŠGÚDŠ 


