Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky v súvislosti so zverejnením Výzvy na
predloženie ponuky „Letenky a komplexné služby spojené s leteckou prepravou osôb do
zahraničia" odpovedal na otázky záujemcu na predloženie ponuky. Poskytnuté odpovede
zverejňuje z dôvodu informovania ostatných záujemcov.

1.
Dokedy môžeme zasielať požiadavky na vysvetlenie súťažných podkladov?
Požiadavky na vysvetlenie súťažných podkladov je možné zasielať najneskôr do
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2.
V prípade, že sa chceme zúčastniť ako skupina dodávateľov. Musíme vopred
určiť vedúceho skupiny? Technickú a odbornú spôsobilosť musí každý člen skupiny
dokladovať každý zvlášť alebo skupina ako celok? Je potrebné dokladovať právny
vzťah medzi členmi skupiny a ako?
Áno, je potrebné určiť vedúceho skupiny. Skupina dodávateľov preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného postavenia za každého
člena skupiny osobitne a splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúce sa
finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti preukazuje
spoločne. Splnenie podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 písm. f) preukazuje člen skupiny len
vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má zabezpečiť. Nie je potrebné dokladovať
právny vzťah medzi členmi skupiny, nakoľko verejný obstarávateľ ani obstarávateľ nesmie
vyžadovať od skupiny dodávateľov, aby vytvorila určitú právnu formu do predloženia
ponuky.

3.
Obstarávateľ si na základe vyhodnotenia vyberie len 1 uchádzača s ktorým
uzavrie zmluvu?
Áno, obstarávateľ vyberie len jedného uchádzača s ktorým uzavrie zmluvu.
4.
Vo výzve nie je návrh rámcovej dohody, ktorá bude uzavretá s úspešným
uchádzačom. Bolo by možne ju doplniť k súťažným podkladom?
Úrad bude požadovať predloženie návrhu zmluvy od úspešného uchádzača.
5.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk – maximálna cena. Aký bude postup keď
úspešný uchádzač nebude vedieť v konkrétnom prípade dodržať svoju maximálnu cenu
– vybraný let bude obsadený, zvýšenie cien leteckou spoločnosťou atd.
Uchádzač musí vo svojej ponuke zohľadniť aj toto riziko. Maximálna cena letenky bude pre
uchádzača záväzná.
6.
Položka 49 v prílohe číslo 1. Položka 49 - Aký poplatok za zmenu má
obstarávateľ na mysli? Ten, ktorý si bude účtovať uchádzač k poplatkom, ktoré za
zmenu požaduje letecká spoločnosť?
Položka obsahuje celkový poplatok za zmenu letenky. Teda v tomto poplatku musí byť
zohľadnený poplatok uchádzača ako aj leteckej spoločnosti.

7.
Položka 50 v prílohe číslo 1. Položka 50 sa vzťahuje len na storno poplatky pred
vystavením letenky?
Áno.

