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Vysvetlenie údajov uvedených vo Výzve na predloženie cenovej ponuky 
 

 

 

 

     Verejný obstarávateľ – Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava vyhlásil 

v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov verejné obstarávanie na predmet zákazky: Zabezpečenie 

občerstvenia v rámci aktivity projektu Malé iniciatívy. 

Verejný obstarávateľ prijal dňa 07.08.2019 prostredníctvom elektronických prostriedkov žiadosť 

o vysvetlenie výzva na predloženie cenovej ponuky, na základe ktorej Vám zasielame príslušné 

vysvetlenie: 

 

Otázka č. 1: 

Na vypracovanie cenovej ponuky prosím uviesť, či ide o jednodňovú akciu a to 31.12.2019, alebo 

bude občerstvenie rozdelené do viacerých dní, nakoľko sa v zmluve uvádza: na niekoľko podujatí, 

ale nepíše sa počet dní. 

 

Odpoveď č. 1: 

Verejný obstarávateľ požaduje zabezpečiť občerstvenie na podujatia pre klientov verejného 

obstarávateľa, ktorými sú obce, mestá a mikroregióny nachádzajúce sa na území Trnavského 

samosprávneho kraja. Klienti verejného obstarávateľa budú vyzvaní na možnosť plnenia predmetu 

zákazky, až po uzatvorení zmluvného vzťahu s úspešným uchádzačom predmetu zákazky, a to od 

nadobudnutia účinnosti zmluvy do 31. decembra 2019, resp. do ukončenia realizácie projektu 

alebo do vyčerpania maximálnej celkovej výšky ceny uvedenej v cenovej ponuke úspešného 

uchádzača, podľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Jedná sa o niekoľko podujatí, 

ktorých presné termíny konania a počet nie sú v súčasnosti verejnému obstarávateľovi známe. 

Verejný obstarávateľ zašle úspešnému uchádzačovi e-mailom záväznú objednávku najmenej 5 

pracovných dní pred uskutočnením jednotlivých podujatí podľa požiadaviek klienta verejného 

obstarávateľa samostatne, v ktorej bude už uvedené množstvo a druh požadovaného občerstvenia, 

presný dátum a čas (cca o 7:00 hod.) dodania predmetu zákazky.  

 

 

     Pri tvorbe cenovej ponuky je potrebné zohľadniť vyššie uvedené vysvetlenia. 

 

 

 

 

 

   

 


