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Príloha č. 2 - Okruh otázok plánovanej zákazky ePrehliadky ÚDZS
1. Mal by hospodársky subjekt záujem zúčastniť sa plánovaného verejného obstarávania na predmet zákazky:
„ePrehliadky ÚDZS“ ?
2. Považuje hospodársky subjekt dokumenty (Prílohy č. 3, 4 a 5 - Vymedzenie predmetu prípravných trhových
konzultácií a Návrh opisu predmetu zákazky), ktoré poskytol verejný obstarávateľ, za dostatočné, určité a
zrozumiteľné, a to za účelom jednoznačného definovania predmetu zákazky s cieľom nájsť nákladovo
efektívne riešenie a následného stanovenia odhadovanej celkovej ceny/PHZ za predmet zákazky?
Ak nie, prosím, uveďte dôvody.
3. Považuje hospodársky subjekt dokumenty (Prílohy č. 3, 4 a 5 - Vymedzenie predmetu prípravných trhových
konzultácií a Návrh opisu predmetu zákazky), ktoré sprístupnil verejný obstarávateľ, za diskriminačné?
Ak áno, v čom konštatuje hospodársky subjekt prvky diskriminácie ?
4. Je hospodárskemu subjektu z poskytnutých dokumentov (Prílohy č. 3, 4 a 5 - Vymedzenie predmetu
prípravných trhových konzultácií a Návrh opisu predmetu zákazky) zrejmé, že verejný obstarávateľ má
záujem o realizáciu predmetu zákazky výhradne vo forme diela a následne poskytnutia služieb – ePrehliadky
ÚDZS?
Ak nie, prosím, uveďte dôvody.
5. Má hospodársky subjekt ďalšie, doplňujúce otázky k poskytnutým dokumentom ((Prílohy č. 3, 4 a 5 Vymedzenie predmetu prípravných trhových konzultácií a Návrh opisu predmetu zákazky)?
Ak áno, aké?
6. Hospodársky subjekt ďalšie, doplňujúce pripomienky k poskytnutým dokumentom (Prílohy č. 3, 4 a 5Vymedzenie predmetu prípravných trhových konzultácií a Návrh opisu predmetu zákazky)?
Ak áno, aké?
7. Aké ďalšie typy a rozsah informácií potrebuje sprístupniť hospodársky subjekt, aby vedel pripraviť
relevantnú ponuku?
8. Vedel by hospodársky subjekt plniť (poskytnúť) predmet zákazky sám, alebo by musel/preferoval využitie
subdodávateľov?
Ak áno, v akom rozsahu?
9. Aké iné informácie nad rámec poskytnutých dokumentov potrebuje hospodársky subjekt vedieť a poznať pre
riadne ocenenie predmetu zákazky?
10. Považuje hospodársky subjekt časovú realizáciu predmetu zákazky v určených etapách podľa priloženého
harmonogramu za realizovateľnú?
Ak nie, uveďte v akom časovom harmonograme je možné zrealizovať predmet zákazky.
11. Je Vaša spoločnosť uzrozumená s potrebou zamedzenia konfliktu záujmov vo vzťahu k dodaniu / realizácii /
prevádzkovaniu a výkon kontroly predmetu zákazky?
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12. Je Vaša spoločnosť uzrozumená s potrebou dodržiavania ustanovenia § 32 Osobné postavenie ZVO počas
celého procesu dodávania zákazky?
13. Je Vaša spoločnosť uzrozumená s potrebou dodržiavania ustanovenia § 34 Technické a odborná spôsobilosť tj
disponovať minimálne jedným kľúčovým expertom z danej oblasti po celú dobu účinnosti zmluvy o dielo:
Projektový manažér IT, architekt IT, manažér služieb IT, tester IT, analytik IT.
-

Je takéto preukázanie odbornej spôsobilosti dostatočné?

-

Ak nie, navrhujete iných kľúčových expertov na preukázanie odbornej spôsobilosti a následného
dosiahnutia cieľa (výsledné dielo) a/alebo v inom počte, s inou odbornosťou, iné...?

14. Považujete sprístupnené dokumenty za dostatočne určité a zrozumiteľné pre to, aby ste si vedeli urobiť
predstavu o požiadavkách na predmet zákazky? Ak nie, uveďte prosím prečo a návrhy na úpravy/zlepšenie
dokumentácie.
15. Považujete sprístupnené dokumenty za dostatočné, aby ste pri vynaložení požadovanej odbornej starostlivosti
a očakávanej odbornej spôsobilosti boli schopní predmet zákazky realizovať?
16. Aké ďalšie typy a rozsah informácií potrebujete sprístupniť, aby ste vedeli pripraviť relevantnú ponuku?
17. Identifikovali ste nejakú časť alebo informáciu v podkladoch, ktorá by Vám bezdôvodne bránila
alebo túto účasť neprimerane sťažila?

v účasti

Ak áno, uveďte ktorá časť to je a ako ju navrhujete upraviť.
18. Aké informácie, nad rámec poskytnutých podkladov, od VO potrebujete pre riadne nacenenie predpokladanej
hodnoty zákazky? S ktorými premennými by ste pracovali pri stanovení Vami predpokladanej hodnoty
zákazky? Aké riziká, neistoty je potrebné započítať do predpokladanej ceny zákazky?
19. V prípade, ak by verejný obstarávateľ uvažoval o aplikovaní iného hodnotiaceho kritéria ako je najnižšia
cena, aké iné hodnotiace kritéria odlišné od ceny považujete za vhodné / primerané?
20. Aké sociálne, resp. environmentálne, resp. iné hľadisko spoločensky zodpovedného podnikania aplikované
pri obstarávaní alebo realizácií predmetu zákazky by ste považovali za vhodné / primerané?
21. ÚDZS pre verejné obstarávania je ako verejný obstarávateľ povinný postupovať plne v súlade so zákonom o
verejnom obstarávaní a inými právnymi predpismi súvisiacimi s jeho činnosťou. Rovnako je teda povinný
postupovať vo vzťahu k obstarávanému predmetu zákazky, s čím sú spojené zvýšené požiadavky na
transparentnosť a bezpečnosť dodania / realizácie / prevádzkovania predmetu zákazky. Je Vaša spoločnosť
uzrozumená s týmto zvýšenými požiadavkami na transparentnosť a bezpečnosť a ich kontrolu? Je Vaša
spoločnosť pripravená zabezpečiť riadne dodržiavanie stanovených požiadaviek na transparentnosť a
bezpečnosť a kontrolu (výkon kontroly) ich dodržiavania?
22. S akými najčastejšími prekážkami / ťažkosťami ste sa doteraz pri realizácii totožného/porovnateľného
predmetu plánovanej zákazky stretli a ako ste sa s nimi vysporiadali?
23. Je spôsob platby po ukončení každej etapy podľa predloženého harmonogramu (príloha č. 5) dostačujúci
vzhľadom na rozsah diela?
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