
Otázka záujemcu:  

prosím Vás o vysvetlenie k týmto okruhom nejasností: 

Hospodársky subjekt vs. Partner verejného sektora V Súťažných podkladoch sa v časti A.2 Podmienky účasti 

uchádzačov v bode 3. písm. a) požaduje preukázanie, že uchádzač je zapísaný v zozname hospodárskych 

subjektov. V Návrhu zmluvy sa v článku 2. pojednáva o podmienke zápisu v registri partnerov verejného sektora. 

O podmienke byť zapísaný v zozname hospodárskych subjektov zmienka v Návrhu zmluvy nie je. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: ani nemá byť. 

Otázka záujemcu: 

Bod 18.1.10 V bode 18.8 Súťažných podkladov je odvolávka na bod 18.1.10, ktorý v dokumente chýba. 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 

Nové znenie bodu 18.1.9 súťažných podkladov 
              kópia ponuky bez dokladov a dokumentov podľa bodu.18.1.5 tejto časti súťažných podkladov vyššie 

vo vyhotovení, ktoré umožní nezverejnenie dôverných informácií a osobných údajov v súlade 
s bodom 18.8 tejto časti súťažných podkladov nižšie 

Nové znenie bodu 18.8 súťažných podkladov  
Na zabezpečenie ochrany osobných údajov a dôverných informácií tvoriacich obsah ponuky, uchádzač 
elektronicky predloží aj kópiu ponuky podľa bodu 18.1.9 vyššie tejto časti súťažných podkladov  vo formáte 
Portable Document Format (.pdf) v takom vyhotovení, ktoré umožní nezverejnenie dôverných informácií alebo 
osobných údajov v zmysle noriem ochrany osobných údajov. Ak ide o dokumenty, ktoré sú podpísané alebo 
obsahujú odtlačok pečiatky, predkladajú sa v elektronickej podobe s uvedením mena a priezviska osôb, ktoré 
dokumenty podpísali a dátum podpisu, bez uvedenia podpisu týchto osôb a odtlačku pečiatky.   

 Otázka záujemcu: 

Výpočet ceny vzorových cateringových služieb V Návrhu zmluvy, v Prílohe č. 3 sú v bodoch 2.2.1 a 2.2.3 

uvedené rozdielne počty (30 vs. 60 a 300 vs. 150) v prvom a následne vo štvrtom stĺpci. S ktorým údajom máme 

kalkulovať pri výpočte ceny spolu? V piatom stĺpci je uvedený počet akcií. V zátvorke je uvedený údaj (4 roky). To 

znamená, že uvedený počet akcií zodpovedá celkovému počtu za 4 roky? 

Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Počty sú správne uvedené v časti B.1 opis predmetu zákazky súťažných podkladov. 
V časti B.2 spôsob určenia ceny súťažných podkladov (strana 27) došlo zo strany verejného obstarávateľa  
v štvrtom stĺpci tabuľky, uvedenej v bode 2.2.1 a 2.2.3 k formálnej chybe/preklepu čísla. 

Správne údaje sú dole uvedené. 

  
          2.2.1 Výpočet ceny  za poskytnutie akcie - SLÁVNOSTNÝ  OBED   

priemerný počet 
obedov  

na 1 akciu 

cena na  
1 osobu bez DPH 

v EUR 

cena na  
1 osobu 
s DPH v 

EUR 

cena na  
30 osôb 

bez DPH v 
EUR 

počet  
akcií 

(4 roky) 

cena spolu za 
predp. počet akcií 
bez DPH v EUR 

 
cena spolu za 

predp. počet akcií 
DPH v EUR 

30    30   

         Sadzba DPH 20% 
 



 
                   2.2.2 Výpočet ceny  za poskytnutie akcie - BANKET     Sadzba DPH 20% 

počet osôb 
na 1 akciu 

cena na  
1 osobu bez 
DPH v EUR 

cena na  
1 osobu s DPH 

v EUR 

cena na  
150 osôb bez 
DPH v EUR 

počet  
akcií  

(4 roky) 

Cena  
spolu za pred. 

počet akcií  bez 
DPH v EUR 

 
Cena  

spolu za pred. 
počet akcií  s 
DPH v EUR 

150    4   

 
 

                     2.2.3 Výpočet cena za poskytnutie akcie RAUT  Sadzba DPH 20% 

počet osôb 
na 1 akciu 

cena na  
1 osobu bez 
DPH v EUR 

cena na  
1 osobu s DPH 

v EUR 

cena na  
300 osôb bez 
DPH v EUR 

počet  
akcií  

(4 roky) 

Cena  
spolu za pred. 

počet akcií 
bez DPH v EUR 

Cena  
spolu za pred. 

počet akcií 
s DPH v EUR 

300    2   

Počet akcii je uvedený na dĺžku trvania zmluvy. 


