Vážený uchádzač,
verejný obstarávateľ si Vás dovoľuje informovať, že neuzavrel rámcovú dohodu, ako výsledok
verejného obstarávania na predmet zákazky „Exkurzie“, do ktorého ste sa zapojili, s úspešným
uchádzačom (uchádzač, ktorý predložil najnižšiu cenovú ponuku) z dôvodu neposkytnutia súčinnosti
v zmysle §56 zákona o verejnom obstarávaní.
V zmysle §56 ods. 9 je verejný obstarávateľ oprávnený v prípade, ak úspešný uchádzač neposkytne
súčinnosť, uzatvoriť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa v súťaži umiestnil ako druhý v poradí. Verejný
obstarávateľ si Vás týmto dovoľuje požiadať o poskytnutie súčinnosti pri uzatváraní zmluvy.
Pre splnenie osobitných zákonných podmienok a zmluvných podmienok verejného obstarávania,
najmä však Článku 8.1 Zmluvy: „Poskytovateľ nie je oprávnený poveriť tretiu osobu poskytovaním
služieb bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa“, a v súvislosti so Zákonom č.
170/2018 Z.z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach
podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je povinnosťou cestovnej
kancelárie mať uzatvorenú zmluvu s poistiteľom o poistení zájazdu pre prípad úpadku. Takúto
povinnosť nemajú cestovné agentúry, t. j. subjekty, ktoré len sprostredkovávajú predaj zájazdov
iných cestovných kancelárií. Aj cestovné agentúry sú však povinné preukázať, že cestovná
kancelária, ktorej zájazd Vám sprostredkovane ponúka na predaj, má takéto poistenie uzatvorené.
V zmysle údajov z Obchodného registra Slovenskej republiky, má Vaša spoločnosť v predmete
podnikania zapísanú živnosť „prevádzkovanie cestovnej kancelárie“, aj „prevádzkovanie cestovnej
agentúry“.
Vychádzajúc z uvedeného si Vás verejný obstarávateľ dovoľuje požiadať o preukázanie resp.
predloženie informácie či Vaša spoločnosť má uzatvorený poistný vzťah, ktorý by pokrýval prípady
úpadku či vzniknutej insolventnosti a v prípade, že nemá, by sme Vás radi požiadali o preukázanie
takéhoto poistného vzťahu cestovnej kancelárie, ktorej služby má Vaša spoločnosť v pláne využiť, a
to aj s ohľadom na ustanovenie už spomínaného Článku 8.1 Zmluvy a to aj v súvislosti
s podmienkami uvedenými v Návrhu na plnenie kritérií, ktorý jasne stanovuje, že v cene exkurzií
musia byť zahrnuté všetky náklady spojené aj so zákonom vyžadovanými náležitosťami.

Lehota na predloženie vyžiadaných informácií a poskytnutie súčinnosti je 10 pracovných dní.

S úctou,

Pavol Krajči
Osoba poverená realizáciou VO

