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................................                          Ing. Halgaš                                  Vranov nad Topľou, dňa 17.09.2018 
           Značka    Vybavuje    Miesto, dátum 
 
 
Vec: Výletná loď 
Vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia 
podmienok účasti 
 
V zmysle §  48 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na 
predmet zákazky Výletná loď uverejnenej v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie (Ú. v. 
EÚ/S) číslo S162 zo dňa 24.08.2018, pod číslom 2018/S162-370051 a vo Vestníku Úradu pre 
verejné obstarávanie č. 169 dňa 27.08.2018 pod číslom  12000-MST Vám poskytujeme vysvetlenie 
informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia podmienok účasti: 
 
Otázka č. 1  
 

1) dle zadávacích podmínek bod 7.1. 
musí zájemce podat žádost o soutěžní podklady a nebo si je může stáhnout na daném odkazu dle bodu 
7.2. ? tedy zda může jakýkoli oprávněný subjekt podat nabídku aniž podal žádost o soutěžní 
podklady? 
 
Odpoveď 
Záujemca nemusí požiadať o súťažné podklady, súťažné podklady sú prístupné bez obmedzenia a 
záujemca môže podať ponuku bez toho, aby požiadal o súťažné podklady. 
 
Otázka č. 2 
 

2) Kupní smlouva- bod 4.5. a 4.6. mají rozporné splatnosti vystavených faktur 30 a 60 dní. Tento 
fakt může způsobit i zpochybnění  správného vystavení daňového dokladu dle bodu 4.6. 

 
Odpoveď 
Splatnosť faktúr je 30 dní. Prosíme opraviť bod 4.6 zmluvy takto: 
 
4.6. Kupujúci si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v lehote splatnosti, ak táto nemá náležitosti 

daňového dokladu. Dôvod vrátenia je kupujúci povinný vyznačiť na faktúre. Od okamihu 
doručenia faktúry, ktorá spĺňa náležitosti daňového dokladu, začína plynúť nová 30 dňová 
lehota splatnosti. 

 
Otázka č. 3  
 

3) smí zájemce opravit smlouvu a přílohy č. 1, a č.  2  v zadávací dokumentaci je předvyplněn 
chybně prodávající – obec Kvakovce ? 

 



 

Odpoveď 

Áno. Vo vyššie uvedených dokumentoch je pri podpisoch zmluvných strán vymenený 
predávajúci a kupujúci. Prosíme o správne uvedenie predávajúceho (záujemca) a kupujúceho 
(Obec Kvakovce). 

 

 

Prosíme o zapracovanie vyššie uvedených zmien do ponuky. 

 

 

 

 

.................................................................. 

                    Ing. Ján Halgaš 

  osoba zodpovedná za verejné obstarávanie 

 

 

 

 
           


