AntoniaLifestyle28, s.r.o., Jedľová 5, 040 01 Košice - mestská časť Sever
IČO: 48318809
Bratislava, dňa 22.05.2019
Vec: Vysvetlenie súťažných podkladov č.2 k verejnému obstarávaniu na predmet zákazky ,,
Rozvoj podnikania v spoločnosti AntoniaLifestyle28 s.r.o.- Videonahrávky“.
Na základe žiadostí o vysvetlenie súťažných podkladov zo strany záujemcu uvádzame nasledovné:
Otázka:
1. Nie je zrejmé, či má byť kuchár a moderátor v rozpočte, alebo nie. Či tieto osoby dodá
obstarávateľ?
Odpoveď:
Obstarávateľ dodá iba hlavnú osobu a to p. Mgr. Antónia Mačingovú, ostatný obslužný personál
dodáva dodávateľ.
Otázka:
2. Mám zápis v EKS. Musím aj tak dodať potvrdenia z Obchodného registra?
Odpoveď:
Vo Výzva na predkladanie ponúk v Časti II. Vypracovanie a predkladanie ponúk v bode 7. Obsah
ponuky je uvedené všetko čo má obsahovať ponuka.
Podmienkou účasti je podľa § 32 ods. 1 písm. e) výpis z obchodného registra alebo výpis zo
živnostenského registra.
Verejný obstarávateľ akceptuje aj predloženie Zápisu do hospodárskych subjektov.
Otázka:
3. Štúdio má zadávateľ, alebo ho musím vybaviť ja?
Odpoveď:
Dodávateľ musí zabezpečiť všetko vrátane kuchyne.
Otázka:
4. Prílohu č.5 neviem nájsť - Zmluva?
Odpoveď:
Kompletnú Výzvu na predkladanie ponúk všetky prílohy a opravy sú zverejnené na webovej
stránke: https://macingova.sk/vyzva-na-predkladanie-ponuk/
Otázka:
5. Rozpočet je bez DPH, alebo s DPH. Lebo som platca DPH.
Odpoveď:
Všetky údaje sú uvedené v Príloha č. 2 – Štruktúrovaný rozpočet ktorá je zverejnená na
webovej stránke: https://macingova.sk/vyzva-na-predkladanie-ponuk/
Otázka:
6. Chcem sa spýtať dokumenty, ktoré sú na vyplnenie na účasť je potrebne vyplniť, vytlačiť a
preskenovať alebo stačí ich poslať vyplnene formou wordu, tak ako sú k dispozícii? Tiež treba
poslať výpis zo živnostenského registra?
Odpoveď:
Všetky dokumenty treba podpísať, opečiatkovať následne naskenovať a zaslať na emailovú adresu
uvedenú vo Výzve na predkladanie ponúk.

Vo Výzva na predkladanie ponúk v Časti II. Vypracovanie a predkladanie ponúk v bode 7. Obsah
ponuky je uvedené všetko čo má obsahovať ponuka.
Podmienkou účasti je podľa § 32 ods. 1 písm. e) výpis z obchodného registra alebo výpis zo
živnostenského registra.
Verejný obstarávateľ akceptuje aj predloženie Zápisu do hospodárskych subjektov.
Uchádzači/záujemci budú pri príprave ponuky postupovať v súlade s vysvetlením súťažných
podkladov č.2.
S pozdravom

Peter Šimeček
Osoba splnomocnená na proces verejného obstarávania

