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Vec:  Vysvetlenie dopytu  podľa § 38 zák. č. 25/21006 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky 
„Obstaranie zvukárskych služieb, osvetľovacích služieb a služieb javiskového technika“  
v podprahovej  zákazke verejného obstarávania realizovanej postupom s výzvou na 
predloženie ponuky  
 
 
Jeden zo záujemcov podal dopyt dňa 7.11.2012 v elektronickej forme nasledovného znenia:  
 
 
Otázka/Požiadavka č. 1: 
1. V ponuke vo  vyhlásení  je uvedené, že treba uviesť  "cenu za kompletné služby vrátane 
DPH"  Znamená to  cenu za  850 hodín na predstaveniach + 500 hodín servisu?  
 
Vysvetlenie k  otázke č. 1 
Predmet zákazky je rozdelený  na 3 časti a uchádzači môžu predložiť ponuku na niektorú časť 
alebo na viac častí. V každej časti  predmetom hodnotenia  je cena za kompletné  práce napr. 
zvukárske v rozsahu 850 hodín a za servisné práce v rozsahu 500 hodín; to isté za práce 
osvetľovacie  ako aj za služby javiskového technika.  Teda tak ako je to uvedené v časti D 
súťažných podkladov – Spôsob určenia ceny. 
 
 
Otázka/Požiadavka č. 2: 
 Ak uchádzač predkladá ponuku  na dve časti: 1.  na zvukárske služby a na  služby 2. 
javiskového technika je potrebné dať dve kompletné ponuky, alebo stačí iba vyhlásenie a 
referencie. 
 
Vysvetlenie k  otázke č. 2 
Ak uchádzač predkladá ponuku na viac častí  v časti I – Usporiadanie ponuky je uvedené, čo 
má obsahovať každá ponuka.  
Treba jednoznačne povedať, že ak uchádzač predkladá ponuku na viac častí je potrebné 
predložiť toľko ponúk na koľko častí uchádzač ponuku predkladá.  
Na časť  zvukárske služby uchádzač predloží  

 vyhlásenie uchádzača o údajoch, ktoré budú zverejnené na otváraní obálok s ponukami 
v súlade s § 41 zák. č. 25/2006 Z. z. podpísané štatutárnym zástupcom 
uchádzača/štatutárnymi zástupcami uchádzača v jednom origináli; uchádzač 
vyhlásenie spracuje podľa vzorovej prílohy, ktorá je uvedená v časti „H/1“ – týchto 
súťažných podkladov. 



 cenovú kalkuláciu, 
 doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorý bude dokumentovať, že je oprávnený 

poskytovať službu, ktorá je predmetom tejto podprahovej zákazky 
 zoznam poskytnutých služieb vrátane referencií  
 identifikačné údaje uchádzača podľa vzoru, ktorý je v prílohe v časti „H“. 

 
Na časť služby javiskového technika uchádzač predloží  
 vyhlásenie uchádzača o údajoch, ktoré budú zverejnené na otváraní obálok s ponukami 

v súlade s § 41 zák. č. 25/2006 Z. z. podpísané štatutárnym zástupcom 
uchádzača/štatutárnymi zástupcami uchádzača v jednom origináli; uchádzač 
vyhlásenie spracuje podľa vzorovej prílohy, ktorá je uvedená v časti „H/1“ – týchto 
súťažných podkladov. 

 cenovú kalkuláciu, 
 doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorý bude dokumentovať, že je oprávnený 

poskytovať službu, ktorá je predmetom tejto podprahovej zákazky 
 zoznam poskytnutých služieb vrátane referencií  
 identifikačné údaje uchádzača podľa vzoru, ktorý je v prílohe v časti „H“. 

 

Uchádzač v takomto prípade nemusí predložiť: 
1.  2 doklady na oprávnenie poskytovať službu,  ak predmetom jeho podnikania sú služby 

na napr. obidve časti predmetu zákazky -    oprávnenie predkladá iba v jednom 
origináli  alebo úradne overenej  kópii. 

2.  Zoznam  a  referencie za každú časť samostatne, ak  sa referencie vzťahujú na  obidve 
časti zákazky. Ak sa referencie vzťahujú len na jednu časť zákazky, resp. len na druhú 
časť zákazky, tak uchádzač ich predkladá v každej ponuke samostatne. 

3. Identifikačné údaje  – predkladá iba raz 

Ak uchádzač predkladá ponuku na viac častí, každú časť dá osobitne do obálky a na 
obálke  uvedie na ktorú časť predkladá ponuku. V jednej časti ponuky bude mať aj 
doklady na splnenie podmienok účasti (doklad na oprávnenie poskytovať službu, 
zoznam poskytnutých služieb a referencie) a identifikačné údaje samostatne  
zviazané. 

 
 

S pozdravom 
 
 

                                                     Martin Čulen 
                         administrátor BKIS pre VO 
 
 


