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Vec: Plávajúca promenáda s prístaviskom pre vodné športy, domovské prístavisko pre výletnú 
loď a 12 ks typizovaných prístavísk pre výletnú loď a rekreačné plavidlá 
Vysvetlenie č. 2 informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia 
podmienok účasti 
 
 Na základe žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na 
preukázanie splnenia podmienok účasti zákazky Plávajúca promenáda s prístaviskom pre vodné 
športy, domovské prístavisko pre výletnú loď a 12 ks typizovaných prístavísk pre výletnú loď 
a rekreačné plavidlá uverejnenej v Dodatku k Úradnému vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ/S) pod 
číslom 2019/ S 226 – 553656 dňa 22.11.2019 Vám v zmysle §48 zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom 
obstarávaní a o zmene  a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytujeme toto 
Vysvetlenie č. 2 informácií potrebných na vypracovanie ponuky, návrhu a na preukázanie splnenia 
podmienok účasti: 
 
Otázka č. 1: 
Na základe oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania vo Vestníku č. 240/2019 zo dňa 25.11.2019 
č. 34102- MST na zákazku : Plávajúca promenáda s prístaviskom pre vodné športy , domovské 
prístavisko pre výletnú loď a 12 ks typizovaných prístavísk pre výletnú loď a rekreačné plavidlá, Vás 
chceme požiadať o vysvetlenie nezrovnalostí v súťažných podkladoch , a to: v Oznámení a v 
súťažných podkladoch aj v projektovej dokumentácií je uvedené , že predmetom obstarávania je 
Typizované prístavisko pre výletnú loď a rekreačné plavidlá - 12 kusov , avšak predložený výkaz 
výmer uvádza len 1 kus . S akým počtom kusov typizovaného prístaviska máme uvažovať pri 
vypracovaní cenovej ponuky? 
Bude sa meniť výkaz výmer ? 
 
Odpoveď: 
Predmetom zákazky je: 
Plávajúca promenáda s prístaviskom pre vodné športy – 1 kus 

Domovské prístavisko – 1 kus 

Typizované prístavisko pre výletnú loď a rekreačné plavidlá – 12 kusov. 

Pri vypracovaní cenovej ponuky je potrebné uvažovať s 12 ks typizovaných prístavísk pre výletnú loď 
a rekreačné plavidlá t. j. do Celkového návrhu ceny je potrebné započítať 12 kusov typizovaných 
prístavísk pre výletnú loď a rekreačné plavidlá (12x tú istú cenu, nakoľko všetky prístaviska sú 
rovnaké). Výkaz výmer sa nemení. 
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