
 

               
AntoniaLifestyle28, s.r.o., Jedľová 5, 040 01 Košice - mestská časť Sever 

IČO: 48318809 

 
Bratislava, dňa 10.05.2019 

 
Vec:  Vysvetlenie súťažných podkladov č.1 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. Chcete komplet titulky alebo aj audiostopu v cudzom jazyku? 
Odpoveď: 
Verejný obstarávateľ požaduje komplet titulky vrátane audio stopy v cudzích Jazykoch. 
 
Otázka: 
2. Suroviny na varenie majú byť kryte našou stranou?  
Odpoveď: 

        Dodávateľ hradí suroviny na stravu. 
 
Otázka: 
3. Štúdio s kuchyňa ma byť hradene kým ? Tiež to v zadaní znie, že nami. 
Odpoveď: 

        Dodávateľ musí zabezpečiť všetko vrátane kuchyne. 
 
Otázka: 
4. Vybavenie kuchyne riadom atď? Kto to zabezpečuje? 
Odpoveď: 
Dodávateľ zabezpečuje  aj vybavenie kuchyne riadom. 
 

       Otázka: 
5. Dodanie nahrávok môže byť aj na Cloude? Pre obrovsky rozsah dát sú HDD a SSD ďalším nie 

malým nákladom. 
Odpoveď: 

        Dodanie nahrávok môže byť aj v Cloude. 
 
Otázka: 
6. Je striktne dane 4K UHD? 
Odpoveď: 

        Áno, musí to byť 4K UHD. 
 
Otázka: 
7. Natáča sa len v štúdiu? Alebo sa bude točiť aj na iných miestach? Napríklad na trhu, v obchode 

nákup a pod? 
Odpoveď: 

        Nemusí sa natáčať len v štúdiu, ak bude počasie a priestor môže sa natáčať aj vonku je to    
parketa scenáristu a režiséra, ako to nastavia. 

 
Otázka: 
8. Výzva na predkladanie ponúk: časť II. bod 7.1.4  : Dodávateľ musí byť oprávnený poskytovať 

službu? 
Je toto vyhovujúce alebo musíme mať konkrétne poskytovanie video služieb? 



 

 
       Predmet činnosti: organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od: 17.03.2011) 

Predmet činnosti: organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí (od: 17.03.2011) 
poskytovanie obslužných služieb pri kultúrnych a iny ́ch 
spoločenských podujatiach (od: 17.03.2011) 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi 
(maloobchod), alebo iným prevádzkovateľom živnosti 
(veľkoobchod) 
(od: 17.03.2011) 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu (od: 17.03.2011) 
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb (od: 17.03.2011) 
prenájom hnuteľných vecí (od: 17.03.2011) 
administratívne služby (od: 17.03.2011) 
reklamné a marketingové služby (od: 17.03.2011) 
prieskum trhu a verejnej mienky (od: 17.03.2011) 
cestná motorová doprava vykonávaná osobnými vozidlami do 9 
miest na sedenie (od: 17.03.2011) 
čistiace a upratovacie služby (od: 17.03.2011) 
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iny ́ch než 
základných služieb spojeny ́ch s prenájmom (od: 30.06.2014) 
 
Odpoveď: 
Uchádzači/záujemci musia mať oprávnenie poskytovať službu - 5901 - Služby súvisiace s 
produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok. 
Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, ktorí takéto oprávnenie nemajú doplniť zápisom do 
Živnostenského alebo Obchodného registra. 
Na základe vyššie odporúčaných skutočností verejný obstarávateľ predlžuje lehotu na predkladanie 
ponúk aby uchádzači/záujemci mali dostatočný čas na vykonanie zápisu do Živnostenského alebo 
Obchodného registra.  

         
 
       Verejný obstarávateľ predlžuje termín predkladania ponúk a to najneskôr do 27.05.2019 do 14:00 hod.. 
        Predpokladaný termín otvárania a vyhodnotenia cenových ponúk je 28.05.2019 o 15:30 hod.. 
 

 
Uchádzači/záujemci budú pri príprave ponuky postupovať v súlade s vysvetlením súťažných 
podkladov č.1. 
 

 
        S pozdravom  

 
Peter Šimeček  

Osoba splnomocnená na proces verejného obstarávania 

 
 
 


