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Vec:  Vysvetlenie dopytu č. 1 podľa § 38 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako aj 
doplnenie SP podľa § 34 ods. 14 citovaného zákona. 

 

     Dňa 14. 10. 2013 sme obdržali  jeden   dopyt  od  záujemcu na predmet zákazky: 
Obstaranie ozvučovacích služieb na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia. Výzva na 
predloženie ponuky bola zverejnená vo Vestník č. 191/2013 zo dňa  01.10.2013, por. č. 
16 077-WYS. 
     V prílohe   Vám posielame  dotaz  aj s odpoveďou v súlade s § 38 zák. č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  
 

Dotaz č. 1 
1.Pri odovzdávani verejneho obstaravania je potrebne vyplniť všetky tabulky? 

Odpoveď č. 1  
Je potrebné vyplniť: 

1. cenové  tabuľky  uvedené  v časti D súťažných podkladov pod bodom 4.1, 4.2, 4.3, 
 4.4 a Sumárnu tabuľku  pod bodom č. 5 – tieto tabuľky sú súčasťou zmluvy  

2. tabuľku, ktorá je prílohou č. 2 zmluvy a to - Špecifikácia technických zariadení, ktoré 
sa použijú pri realizácii podujatí typu 1-4. 
Uchádzači sú povinní predložiť v ponuke špecifikáciu poskytovaných technológií – 
výrobca/značka, typ, počet poskytnutých zariadení pre všetky typy podujatí od 1 po 4; ide 
o  konkrétnu techniku, ktorú ponúkajú na zabezpečenie ozvučenia jednotlivých typov 
podujatí a mala by zodpovedať požiadavke verejného obstarávateľa, ktorá je definovaná 
v časti C -  Opis predmetu zákazky. 

 

Dotaz č. 2 
Otazka na tabulky: 4.1 Podujatie typu 1, 4.2. typ 2, 4.3 typ 3, 4.4. typ 4- Je tam polozka 
OZVUCENIE. Do tychto tabuliek mam dat iba sumu spolu za techniku pre dany typ podujatia, 
alebo aj cenu s dopravou, instalaciou, obsluhou,demontazou? 

 
Odpoveď č. 2 
Cenu každého typu  podujatia je  potrebné spracovať v súlade s opisom predmetu zákazky 
teda komplexne za  



- Zabezpečenie a prípravu ozvučovacej techniky, inštalovanie, nastavenie jej  
parametrov, 

- Obsluhu zvukovej techniky pri všetkých  podujatiach realizovaných 
poskytovateľom služby. 

- Demontáž  a odvoz ozvučovacej techniky. 
 
Dotaz č. 3 
3. Sumarna tabulka- su tam pocty podujati. Cenu  za služby na  predpokladanom počte  

všetkých  4 typov podujatí treba vypocitat tak, ze vynasobime napr. Pocet podujati typu 1 
(50x) sumou za jedno podujatie typu 1? Taktiez sa chcem opytat, ci sumarna tabulka ma 
zahrnat iba sumu za podujatie alebo aj za dopravu, instalaciu, obsluhu a demontaz? 

Odpoveď č. 3 
Sumárna  tabuľka,  tak ako  je uvedené,  požaduje  sa vyplniť cenu za  predpokladaný počet 
podujatí v roku 2014; teda za 50 podujatí typu 1, 40 podujatí typu  2 atd. Cena bude 
spracovaná tak  ako je uvedené v odpovedi č. 2. 
 
Dotaz č. 4 
4. Priloha c.1- Pod podujatim typu 1 a 2 je tabulka Cena za podujatie vrátane dopravy, 
inštalácie, obsluhy a demontáže. 
Preco tato tabulka nie je aj pod podujatiami typu 3 a 4? Znamena to, ze tuto sumu za 
 podujatie vrátane dopravy, inštalácie, obsluhy a demontáže ziadate iba pri podujati typu 1 a 
2? 
Odpoveď č. 4 
Aj pod špecifikáciu podujatí typu 3 a 4 je potrebné doplniť  text  „Cena za podujatie vrátane 
dopravy, inštalácie, obsluhy a demontáže“.  
 
Dotaz č. 5 
5. Priloha c.2 Špecifikácia technických zariadení, ktoré sa použijú pri realizácii podujatí- 
Preco je poloziek menej ako v prilohe  č.1? 
Odpoveď č. 5.  
Položky v tabuľke v prílohe č.1 definujú kalkulačný predpis  a označujú hraničnú 
špecifikáciu požiadaviek na jednotlivé typy podujatí, ktoré musia jednotlivé časti zvukového 
aparátu dosahovať. Položky  tabuľky v prílohe č. 2 sú konkrétne špecifikácie jednotlivých 
častí, na základe ktorých vie komisia posúdiť, či technológie v ponuke uchádzača dosahujú 
jednotlivé parametre z prílohy č.1. Napr. Minimálny výkon a MAX akustický tlak z prílohy 
č.1 sa určia špecifikáciou Výstupného aparátu v prílohe č.2. 
Druhým dôvodom je, že nepotrebujeme špecifikovať niektoré položky ako je napr. kabeláž, 
externé antény a podobne. Tu sa počíta s tým, že budú súčasťou dodávky, tam kde je to 
potrebné a v kvalite, aká je uvedená v prílohe č.1. Ich nedodanie sa bude považovať 
za porušenie zmluvných podmienok. Z tohto dôvodu  tabuľka označená ako príloha č.2 nemá 
identické položky s tabuľkou v prílohe č. 1. 
 Pre jednoznačnosť aj v súvislosti s otázkou č. 4 upravujeme dokument  Vybrané časti zo 
súťažných podkladov vo worde nasledovne : 
 tabuľka v prílohe  č.1 Ozvučenie pre podujatia typu 3 a 4  je doplnená o spodný  kalkulačný 
riadok, ktorého obsahom je: Cena za podujatie vrátane dopravy, inštalácie, obsluhy 
a demontáže. 
 
 
Dotaz  č. 6 



6. Referencie - Kolonka Typ zmluvy a dátum jej uzavretia a platnosti: Nase zakazky len 
zriedka realizujeme na zaklade zmluvy s klientom. Vacsinou nam klient posle objednavku na 
zorganizovanie akcie alebo je to iba ustnou dohodou.  
Odpoveď č. 6 
Požiadavka je v súlade s podmienkami uvedenými v § 28 zák. č. 25/2006 Z.z. Verejný 
obstarávateľ nemôže túto podmienku zadať iným spôsobom, nakoľko je taxatívna  a musí  ju 
vyžadovať  tak ako je v zákone o verejnom obstarávaní definovaná. Výsledkom verejného 
obstarávania je vždy uzavretie  písomnej  zmluvy. Právny poriadok SR  však  umožňuje mimo 
verejného obstarávania uzatvárať zmluvy aj  konkľudentným spôsobom, potom za dátum 
uzatvretia zmluvy je možné považovať potvrdenú objednávku, buď písomne alebo ústne. 
V takom prípade Vám referencie potvrdí zmluvný partner a uvedie na akom právnom základe 
boli  Vami poskytované služby realizované. 
 
Dotaz  č. 7 
7. Nakolko sme eventova agentura technicke zabezpecenie nam robi tretia osoba, cize 
technicka firma. Je potrebne mat s dodavatelom techniky nejaku zmluvu v pripade, ze 
vyhrame tento tender? Alebo bude postacujuca zmluva uchadzac (nasa agentura) a verejny 
obstaravatel? My nasim dodavatelom posielame iba objednavky. Nemame s nimi zmluvy, ale 
v pripade potreby s nimi zmluvu samozrejme vypracujeme. 
Odpoveď č. 7 
Zákon o verejnom obstarávaní v § 28 umožňuje uchádzačom  na  preukázanie technickej 
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez 
ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač  verejnému obstarávateľovi 
preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s kapacitami osoby, ktorej 
spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti. Túto 
skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou 
záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú 
spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého 
trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie 
technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 vo 
vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. Ak 
uchádzač preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými a 
odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania zmluvy, dôjde k plneniu, ktorého sa toto 
preukázanie týka, uchádzač je oprávnený toto plnenie poskytnúť len sám, alebo 
prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou s ktorou toto postavenie preukázal; možnosť 
zmeny subdodávateľa tým nie je dotknutá. 
Táto možnosť je uvedená vo výzve na predkladanie ponúk ako aj v súťažných podkladoch 
v časti Podmienky účasti. 
 
 
 
 

      Ing. Vladimír Grežo,     
   riaditeľ BKIS 

 

 

Za správnosť: Ing. Lichtneckerová 


