
Vážený záujemca,  

na základe doručenej žiadosti o vysvetlenie informácií potrebných na vypracovanie ponuky zo 

dňa 14.06.2021 a 21.06.2021, ktorá sa týkala informácií uvedených vo výzve na predkladanie 

ponúk a jej súvisiacich prílohách, 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: Predmetom nájmu nie je nábytok, resp. vnútorné vybavenie priestorov (dodá si 

Nájomca?), resp. ocení obstarávateľ ponuku v alternatíve i s mobiliárom? 

Odpoveď č. 1: Predmetom verejného obstarávania nie sú hnuteľné tovary (v tomto prípade 

kancelársky nábytok), nakoľko sa jedná o zákazku na nájom nehnuteľností podľa § 1 ods. 2 

písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní, na ktorú sa nevzťahuje pôsobnosť 

tohto zákona, pričom vo výzve na predkladanie ponúk je uvedené, že „Verejný obstarávateľ si 

vyhradzuje právo zadať zákazku na nájom nehnuteľností prieskumom trhu uchádzačovi, ktorý 

neponúkne najnižšiu cenu, pričom jeho rozhodnutie bude riadne odôvodnené s ohľadom na 

dodržanie pravidiel hospodárnosti. Nakoľko jednotlivé ponuky na nájom nehnuteľností nikdy 

nie sú z pohľadu opisu predmetu zákazky úplne totožné, verejný obstarávateľ v tomto prípade 

bude brať do úvahy najmä“ (okrem iného) aj, ak uchádzač: 

 

 „ponúkol atraktívnejšie kancelárske priestory, ktoré sú v porovnaní s inými ponukami 
už kompletne alebo čiastočne priestorovo upravené tak, že spĺňajú požiadavky 
umiestnenia zamestnancov MIRRI/NASES.“  

Na základe vyššie uvedeného uvádzame, že v prípade, ak uchádzač disponuje kompletne 
alebo čiastočne zariadenými kancelárskymi priestormi, verejný obstarávateľ pri 
vyhodnocovaní ponúk bude brať do úvahy aj túto skutočnosť. 
 
Ak sú ponúkané priestory záujemcu bez mobiliáru (nie sú ponúkané v stave, ktorý by už bol 
zariadený nábytkom), uchádzač nepredkladá cenu osobitne za vybavenie kancelárskych 
priestorov. 
 

Otázka č. 2: Príloha č.4 sa nevypĺňa a ani inak neupravuje? (na rozdiel od príloh 1,2,3,5), 

požiadavky v nej sa „iba“ zohľadnia v návrhu dispozície ponúkaných priestorov/V zmysle 

podmienok uvedených vo Výzve na predkladanie ponúk, ponuka musí obsahovať (bod č. 15): 

6. Vyplnenú Prílohu č. 4 „Požiadavky na minimálny počet a veľkosť priestorov“. 



Nie je nám úplne zrejmé, ako je potrebné vyplniť Prílohu c.4.  Prosíme preto o presnejšie 

inštrukcie k vyplneniu predmetnej prílohy. 

 

Odpoveď č. 2: Pôvodné znenie bodu 15. („Ponuka musí obsahovať“) výzvy na predkladanie 

ponúk: bod 6. vyplnenú Prílohu č. 4 „Požiadavky na minimálny počet a veľkosť priestorov“ 

upravuje verejný obstarávateľ priamo vo výzve na predkladanie ponúk nasledovne:  

bod 6. „Zohľadnenie požiadaviek na min. počet a veľkosť priestorov na tvorbu dispozície 

ponúkaných priestorov v tzv. „floor plan-e“ podľa Prílohy č. 4 „Požiadavky na min. počet a 

veľkosť priestorov“ 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že predmetnú Prílohu č. 4 nie je potrebné vypĺňať ani iným 

spôsobom upravovať, ale uchádzač je povinný predmetnú prílohu zohľadniť pri tvorbe 

pôdorysu rozmiestnenia ponúknutých priestorov (miestností) na jednotlivých podlažiach 

v tzv. „floor plan-e“ . 

Otázka č. 3: Ponúkané finančné benefity Prenajímateľa (rent free, resp. kontribúcia na 

stavebné úpravy.....) sa zohľadnia/doplnia do tabuľkovej časti (príloha č.1), alebo sa majú 

uviesť nezávisle a samostatne iba v textovej časti ponuky. Uchádzač je povinný zohľadniť 

všetky priame a nepriame finančné benefity obvykle poskytované pri nájme priestorov (napr. 

kontribúciu na stavebné úpravy, nájomné prázdniny a pod.) v cene za prenájom priestorov za 

požadované časové obdobie 7 a/alebo 10 rokov. Pričom v prílohe č. 1 - Cenová kalkulácia 

obsahujúca položkovitý rozpočet za služby nájmu, nie je možné doplniť ponúkané nájomné 

prázdniny a kontribúciu na stavebné úpravy. Taktiež ani rozdielne výšky nájmov za kancelárske 

priestory a skladové priestory a rozdielnu výšky nájmov pri 7 a 10 ročnom nájomnom 

kontrakte. Prosíme Vás preto o podrobnejšie inštrukcie akým spôsobom je potrebné uvedené 

priame a nepriame finančné benefity a rozdielne výšky nájmov doplniť do Prílohy č.1. 

 

Odpoveď č. 3: Vo výzve na predkladanie ponúk je uvedené: „Uchádzač je povinný zohľadniť 
všetky priame a nepriame finančné benefity obvykle poskytované pri nájme priestorov (napr. 
kontribúciu na stavebné úpravy, nájomné prázdniny a pod.) v cene za prenájom priestorov za 
požadované časové obdobie 7 a/alebo 10 rokov.“ 
 

Uchádzač zohľadní všetky poskytnuté finančné benefity (priame a nepriame) pri nájme 

ponúknutého priestoru (napr. kontribúciu na stavebné úpravy, nájomné prázdniny a pod.) 

sumárne v položke s označením ako „Celková cena nájmu za priestor, vrátane podielu na 

spoločných priestoroch a parkovacích státí“ priamo v Prílohe č. 1 „Cenová kalkulácia 

obsahujúca položkovitý rozpočet za služby nájmu“ za požadované časové obdobie 7 a/alebo 

10 rokov.“   

    

S ohľadom na možné odlišné ceny nájmu a možnosť predloženia ponuky na len jedno 

z požadovaných období (7 a/alebo 10 ročný nájom), uchádzač predloží v rámci predkladania 

ponúk dve tabuľky (ak sa rozhodne predložiť ponuku na 7 rokov, ako aj na obdobie 10 rokov; 



ak je uchádzač spôsobilý ponúknuť nájom iba na jedno z uvedených období, predloží iba 

jednu z tabuliek), ktoré sú súčasťou Prílohy č.1 označené ako: 

 

„Cenová kalkulácia na obdobie 7 rokov“ 

„Cenová kalkulácia na obdobie 10 rokov“ 

 

Zároveň je v Prílohe č.1 „Cenová kalkulácia obsahujúca položkovitý rozpočet za služby nájmu“ 

upravená položka „CENA nájmu SPOLU za priestor/1 mesiac na „CENA nájmu za kancelárske 

priestory na 1 m²/1 mesiac“ a položka „CENA nájmu SPOLU za priestor/1 mesiac na CENA 

nájmu SPOLU za kancelárske priestory/1 mesiac“ a doplnená položka „CENA nájmu za 

skladové priestory na 1 m²/1 mesiac“ a „CENA nájmu SPOLU za skladové priestory/1 mesiac“ 

v prípade oboch tabuliek (na požadované časové obdobie 7a/alebo 10 rokov). 

 

Otázka č. 4: V zmysle Vami zaslanej Žiadosti o predloženie ponuky  a v nej uvedeného bodu 12 

(Kritéria na vyhodnotenia ponúk), je nasledovná požiadavka: Uchádzač je povinný zohľadniť 

všetky priame a nepriame finančné benefity obvykle poskytované pri nájme priestorov (napr. 

kontribúciu na stavebné úpravy, nájomné prázdniny a pod.) v cene za prenájom priestorov za 

požadované časové obdobie 7 a/alebo 10 rokov 

Prosíme preto o potvrdenie, či uvedená požiadavka na zohľadnenie kontribúcie na stavebné 

úpravy v cene za prenájom priestorov znamená, že požadujete prípravu priestorov na kľúč na 

náklady uchádzača v zmysle zaslaných podkladov bez toho, aby uchádzač uvádzal konkrétnu 

cenu za tieto stavebne úpravy ? Respektíve, aká je Vaša predstava o zapracovaní kontribúcie 

na stavebné úpravy? 

Odpoveď č. 4: Verejný obstarávateľ nepožaduje samostatné uvedenie finančných benefitov 

(priamych a nepriamych) obvykle poskytovaných pri nájme priestorov, nakoľko uchádzač je 

povinný zabezpečiť v zmysle výzvy na predkladanie ponúk (bodu 7 - Opisu predmetu zákazky, 

v časti „Požiadavky na interiér a kancelárske priestory v ponúkaných priestoroch“), aby bola 

„ponúkaná prenajímaná plocha v stave štandard s flexibilnou dispozíciou podľa potrieb 

a požiadaviek nájomcu (prenajímateľ zabezpečí prispôsobenie priestorov drobnými 

stavebnými úpravami - sadrokartónovými alebo sklenenými priečkami na kancelárie, 

zasadacie miestnosti); bližšia špecifikácia požiadaviek nájomcu na veľkosť a dispozíciu 

priestorov tvorí Prílohu č. 4 tejto Výzvy“. Zároveň vo výzve na predkladanie ponúk verejný 

obstarávateľ uvádza, že uchádzač v rámci ponuky zohľadní „dispozície ponúknutých priestorov 

v tzv. „floor plan-e“ podľa  Prílohy č. 4 „Požiadavky na minimálny počet a veľkosť priestorov.“ 

V zmysle podmienok určených vo výzve na predkladanie ponúk a  v nadväznosti na vyššie 

uvedené, uchádzač zabezpečí vykonanie požadovaných potrebných úprav priestorov podľa 

požiadaviek a potrieb verejného obstarávateľa a navrhovaných „floor plan-ov“ na 

jednotlivé priestory, pričom všetky vzniknuté náklady súvisiace s vyššie uvedenými 

úpravami priestorov je povinný zohľadniť priamo v CELKOVEJ CENE za prenájom priestorov 

a to s ohľadom na  požadované obdobie 7 a/alebo 10 rokov a nie je povinný ich osobitne 

uvádzať v rámci ponuky.  

 



Verejný obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie ponúk do 02.07.2021 do 15:00 hod. 

 

 

 

 


