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Vec:
Nadlimitná zákazka NL0818 „S Kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež“ – poskytnutie služby
– odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov.
Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre, so sídlom Bajkalská 27, 827 99 Bratislava ako verejnému
obstarávateľovi bola dňa 15.08.2018 č. 17437 doručená písomná žiadosť o vysvetlenie súťažných
podkladov jedného zo záujemcov. V zmysle § 48 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VO“) verejný obstarávateľ
podáva nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov na predmet zákazky s názvom: S Kamarátkou
Energiou efektívne pre deti a mládež. Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania k predmetnej
nadlimitnej zákazke na poskytnutie služby bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie č. 2018/S
143-327166 dňa 27.07.2018 a vo Vestníku verejného obstarávania ÚVO č.149/2018 dňa 30.07.2018 pod
zn. 10610 – MSS.
V žiadosti o vysvetlenie záujemca uvádza:
V oznámení o vyhlásení verejného obstarávania je uvedené: Predmetom zákazky je komplexné technicko
-organizačné zabezpečenie služieb v predpokladanom počte 100 podujatí určených pre deti mládež ....
V Prílohe č. 2 k časti A.2. SUPO – Návrh na plnenie kritéria je uvedené, že sa jedná o predpokladané počty,
ktoré sa v rámci realizácie zákazky môžu zmeniť.
Otázka:
Keďže celkový počet podujatí, môže výrazným spôsobom ovplyvniť jednotkovú cenu za podujatie,
variabilita počtu podujatí pri takto špecifikovanej zákazke zvyšuje ohrozenie princípu transparentnosti,
nediskriminácie a rovnakého zaobchádzania. Žiada verejného obstarávateľa o vysvetlenie a doplnenie,
ako sa môžu tieto počty meniť a určenie horného a dolného limitu, koľko podujatí verejný obstarávateľ
plánuje reálne uskutočniť.
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Odpoveď :
Verejný obstarávateľ pri zadefinovaní počtu podujatí v rámci nadlimitnej zákazky NL 0818
„S Kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež“, zadefinoval aj maximálny počet účastníkov,
podujatí, rekvizít, materiálu a personálneho zabezpečenia nakoľko verejný obstarávateľ nemá teraz pri
zadávaní predmetnej zákazky možnosť zistiť reálny počet účastníkov jednotlivých podujatí.
Pri realizácii predmetu zákazky je pravdepodobné, že nie každé podujatie bude realizované pre maximálny
počet účastníkov, na čo bude naviazaný aj počet realizovaných stanovíšť pre dané konkrétne podujatie.
Z vyššie uvedeného je možné predpokladať, že suma za jedno podujatie bude maximálne rovnaká alebo
nižšia ako výsledná suma za podujatie predložená uchádzačom. Verejný obstarávateľ v časti D. Obchodné
podmienky – Rámcová dohoda o poskytovaní organizačno – technického zabezpečenia Aktivity
„S Kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež “ ( ďalej len „RD“) , v Článku VIII. v bode 1, súťažných
podkladov uvádza, že zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu 24 mesiacov (dvadsaťštyri
mesiacov) odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, maximálne však do vyčerpania finančného limitu, ktorý
je výsledkom verejného obstarávania a v závislosti od toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. Finančný limit
sa považuje za vyčerpaný aj v prípade, ak výška zostatku finančného limitu už nebude postačovať
na úhradu služieb podľa tejto RD. Podľa uvedeného má verejný obstarávateľ zato, že počet jednotlivých
podujatí sa môže prispôsobiť a meniť, maximálne však do výšky finančného limitu.
Verejný obstarávateľ zároveň nepredpokladá zníženie počtu plánovaných organizovaných podujatí o viac
ako 10% (t. j. predpokladaná dolná hranica min. 90 podujatí) za obdobie trvania RD.
Záverom si dovoľujeme zdôrazniť, že vzhľadom na špecifikáciu potrieb verejného obstarávateľa pri
zadávaní predmetu zákazky a zároveň pre jednoznačnosť vzájomného porovnania a vyhodnotenia
predložených ponúk, verejný obstarávateľ stanovil predpokladaný počet na 100 propagačných podujatí
počas trvania rámcovej dohody. Každý z uchádzačov vo svojej predloženej ponuke tak ocení rovnaký počet
položiek a podujatí, čím je dodržaný princíp transparentnosti, nediskriminácie a rovnakého
zaobchádzania.
S pozdravom

Ing. Milan Pavlík
riaditeľ Sekcie financovania a správy
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