
Vážený záujemca, 
 
na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky zo 
dňa 03.06.2021, ktorá sa týkala informácií uvedených vo výzve na predkladanie ponúk a jej 
súvisiacej prílohe, poskytuje verejný obstarávateľ v rámci zákazky podľa § 1 ods. 2 písm. c) 
zákona o verejnom obstarávaní, na ktorú sa nevzťahuje pôsobnosť tohto zákona a ktorej 
predmetom je „Zabezpečenie prenájmu priestorov pre zamestnancov Ministerstva investícií, 
regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) a Národnej agentúry pre sieťové a 
elektronické služby (NASES)“ nasledujúce vysvetlenie: 
 

Otázka č. 1: V zmysle Vami zaslanej Žiadosti o predloženie ponuky a dokumentov, kt. je nutné 
k predloženiu ponuky vypracovať Vás chcem veľmi pekne poprosiť o zaslanie loga NASES v 
krivkách. 
 
Odpoveď č. 1: Podklad k logotypu NASES je k dispozícii na n.u. linku, pričom zahŕňa všetky 
predpísané farebné varianty loga NASES (napr. plná farebná verzia, základná verzia ai.) 
v rôznych formátoch (napr. EPS, SVG, JPG). 
 
Link: 
https://drive.google.com/file/d/1uscP1KQni_ux_qEwmczLYDA0BGWKNA79/view?usp=shari
ng 

 
Otázka č. 2: Zároveň Vás poprosím o doplňujúcu informáciu k NASES – požadujete 
umiestnenie loga aj na fasáde budovy (Príloha 2, bod 4)? 
 
Odpoveď č. 2: V Prílohe 2, bod 4 „Vizuálny návrh všetkých merkantílií – prezentácia grafickej 
identity MIRRI SR a NASES“  verejný obstarávateľ požaduje „Nápisy na fasáde a vnútorné 
označenia priestorov určených pre potreby MIRRI SR  a NASES na fasáde budovy vo veľkosti 
dominantnej voči okolitým označeniam a nápisom v zmysle design manuálu MIRRI SR; zároveň 
uchádzač navrhne v rámci interiéru budovy návrh informatívneho označenia MIRRI SR 
a NASES“ 
 

V nadväznosti na vyššie uvedené verejný obstarávateľ uvádza, že okrem návrhu označenia 
Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) požaduje predložiť 
aj návrh označenia na fasáde budovy aj pre Národnú agentúru pre sieťové a elektronické 
služby (NASES), pričom veľkosť loga NASES môže byť buď vo veľkosti loga MIRRI SR alebo je 
prípustná aj menšia veľkosť označenia (nakoľko sa jedná o podriadenú organizáciu MIRRI SR), 
avšak za podmienky, že obe logá spĺňajú účel viditeľnosti a jasnej identifikácie sídla oboch 
štátnych organizácií (MIRRI SR a NASES) na konkrétnej budove/komplexe budov. Verejný 
obstarávateľ požaduje od uchádzača predložiť vizuálny návrh navrhovaného technického 
riešenia umiestnení loga MIRRI SR a loga NASES. 
 
Otázka č. 3: Máme záujem vypracovať pre Vás kvalifikovanú ponuku ma prenájom priestorov 
v budovách v našom vlastníctve, avšak vo výpise z obchodného registra nemáme ako predmet 
podnikania zapísanú činnosť : prenájom nehnuteľností (nebytových priestorov). Iné činnosti 
môžeme vykonávať iba na základe súhlasu NBS. My takýmto súhlasom disponujeme, otázkou 

https://drive.google.com/file/d/1uscP1KQni_ux_qEwmczLYDA0BGWKNA79/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uscP1KQni_ux_qEwmczLYDA0BGWKNA79/view?usp=sharing


je či nám takýto súhlas (nezapisovaný sa do OR) pri vyhodnocovaní ponúk bude uznaný, resp. 
či týmto (okrem iného) splníme zadávacie podmienky súťaže.  
 
Odpoveď č. 3: Verejný obstarávateľ vo výzve na predkladanie ponúk stanovil nasledovnú 
podmienku účasti: „Uchádzač musí byť oprávnený poskytovať služby v oblasti predmetu 
zákazky. Pre účely splnenia predmetnej podmienky účasti uchádzač nepredkladá doklad o 
oprávnení poskytovať služby (napríklad výpis z obchodného registra alebo živnostenského 
registra), uvedenú skutočnosť overí verejný obstarávateľ z informačného systému verejnej 
správy.“   
  
V prípade, že disponujete písomným súhlasom vydaným Národnou bankou Slovenska (NBS), 
ktorý oprávňuje hospodársky subjekt vykonávať aj iné činnosti ako činnosti uvedené 
v „Predmete činnosti“ v Obchodnom registri SR, bude Vami predložený predmetný písomný 
súhlas pri vyhodnocovaní ponúk verejným obstarávateľom akceptovaný, nakoľko snahou 
verejného obstarávateľa je zabezpečiť čo najširšiu hospodársku súťaž a zároveň zachovať 
princíp nediskriminácie subjektov. V tomto osobitnom prípade si dovoľujeme požiadať 
o predloženie písomného súhlasu vydaného NBS ako súčasť Vašej ponuky.  
 
Vysvetlenie (odpoveď č. 3) platí obdobne aj pre iné bankové inštitúcie, ktoré disponujú 
písomným súhlasom NBS na vykonávanie iných činností. 
 


