
 
 

Slovenské národné divadlo, Pribinova 17, 819 01 Bratislava 

 

Príloha č. 2 Okruh otázok k PTK 

 

OKRUH OTÁZOK K PRÍPRAVNEJ TRHOVEJ KONZULTÁCII  

  

 

Verejný obstarávateľ v rámci prípravnej trhovej konzultácie (ďalej len „PTK“) poskytuje hospodárskym subjektom súbor dokumentov podľa Výzvy na účasť 

na prípravnej trhovej konzultácii v rámci pripravovaného verejného obstarávania s názvom predmet zákazky „Služby rezervačno - predajného online systému 

pre SND“. Verejný obstarávateľ pre efektívne a hospodárne vedenie PTK v rámci tejto prílohy č. 2  vypracoval min. nižšie uvedený okruh otázok, ktoré majú 

zabezpečiť aktívnu participáciu a predkladanie návrhov, pripomienok a odporúčaní v súvislosti s pripravovaným verejným obstarávaním zo strany 

hospodárskych subjektov.  

 

 

Poradové 

číslo 

Otázky verejného obstarávateľa Odpoveď hospodárskeho subjektu v rámci PTK 

Verejný obstarávateľ preferuje identifikované požiadavky zo 

strany hospodárskeho subjektu upraviť priamo v príslušnej 

prílohe  

(Príloha č. 3 Návrh opisu predmetu zákazky 

Príloha č. 4 Návrh štruktúrovaného rozpočtu predmetu 

zákazky 

Príloha č. 5 Návrh podmienok účasti). 

V uvedenom prípade v tomto dokumente bude postačujúce, ak 

hospodársky subjekt pri príslušnom bode uvedie len „Upravené 

v príslušnej prílohe“  

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

1. Požiadavky vo funkčnej špecifikácii služieb dostupnosti IS pre SND 

Ktoré požiadavky považujete za najviac problematické, nejasné, 

nerealizovateľné s (neprimeranými) ťažkosťami a prečo? 

Ak ste takého požiadavky identifikovali, navrhnite ich úpravu. 

 

2. Požiadavky v technickej špecifikácii služieb dostupnosti IS pre SND  
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Ktoré požiadavky považujete za najviac problematické, nejasné, 

nerealizovateľné s (neprimeranými) ťažkosťami a prečo? 

Ak ste takého požiadavky identifikovali, navrhnite ich úpravu. 

3. Parametre SLA služieb dostupnosti IS pre SND 

Ktorý parameter SLA považujete za najviac problematický, nejasný 

nerealizovateľný s (neprimeranými) ťažkosťami a prečo? 

Ak ste takéto parametre identifikovali, navrhnite ich úpravu. 

 

Aké by mohli byť podľa Vás iné varianty parametrov SLA a k nim 

prislúchajúce ceny (pozície, počet človekodní - čd a cena za čd), ktoré 

považujete za postačujúce vo vzťahu k sprístupneniu služieb 

dostupnosti IS pre SND a jeho dôležitosti a prečo? 

 

4. Požiadavky na rozvoj služieb dostupnosti IS SND 

Ktoré požiadavky považujete za najviac problematické, nejasné, 

nerealizovateľné s (neprimeranými) ťažkosťami a prečo? 

Ak ste takého požiadavky identifikovali, navrhnite ich úpravu. 

 

5. Požiadavky na školenie zamestnancov verejného obstarávateľa 

Ktoré požiadavky považujete za najviac problematické, nejasné, 

nerealizovateľné s (neprimeranými) ťažkosťami a prečo? 

Ak ste takého požiadavky identifikovali, navrhnite ich úpravu. 

 

6. Považujete lehotu sprístupnenia služieb dostupnosti IS pre SND 

v trvaní 2 mesiacov za primeranú?  

Ak nie, akú lehotu sprístupnenia služieb dostupnosti IS pre SND 

považujete za primeranú? 

 

7. Viete plniť (poskytnúť) predmet zákazky samostatne, alebo budete 

musieť, resp. preferujete využitie subdodávateľov, prípadne 

vytvorenie skupiny dodávateľov na plnenie predmetu zákazky?  
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ĎALŠIE POŽIADAVKY VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA SÚVISIACE  

S  PRIPRAVOVANÝM VEREJNÝM OBSTARÁVANÍM 

8. Podmienky účasti 

Ak podmienky účasti, uvedené v podkladoch (príloha č. 5 Výzvy na 

PTK), považujete za nevhodné alebo neprimerané, uveďte prečo a ako 

navrhujete podmienky upraviť, aby sa Vaša spoločnosť mohla 

zúčastniť pripravovaného verejného obstarávania, a to rovnako aj pri 

ďalších podmienkach účasti kladených na uchádzača (vrátane 

kľúčových expertov, certifikátov atď). 

 

Aké referencie na uchádzača považujete za vhodné? Uveďte prosím 

stručný opis požiadaviek na referenciu/referencie (vecný obsah, 

finančná veľkosť, prípadne trvanie a počet referencií). 

 

Je niektorý z kľúčových expertov nesúvisiaci s predmetom zákazky 

alebo nevhodne nastavený? Ak áno, uveďte jeho pozíciu a navrhnite 

úpravu požiadaviek. Prípadne navrhnite požiadavky na inú pozíciu 

kľúčového experta (dĺžka odbornej praxe, počet skúseností, prípadne 

certifikácia). 

 

Ktoré certifikáty pri kľúčových expertoch a akú úroveň má zmysel 

podľa Vás požadovať vo vzťahu k predmetu zákazky? 

 

Aký iný spôsob (uveďte prosím podrobne) na overenie schopnosti 

poskytovateľa realizovať predmet zákazky považujete za relevantný a 

umožňujúci širšie zapojenie uchádzačov do pripravovaného verejného 

obstarávania (so zreteľom na zabezpečenie čestnej hospodárskej 

súťaže)? 

 

9. Lehota na predkladanie ponúk  
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Ak nie je lehota na prípravu a predloženie ponuky v pripravovanom 

verejnom obstaraní  30 kalendárnych dní dostatočne dlhá, uveďte prečo 

a aké predĺženie navrhujete.  

10. Zábezpeka 

Verejný obstarávateľ má úmysel eliminovať špekulatívne ponuky. 

Preto uvažuje s požadovaním zábezpeky za ponuku v zmysle zákona 

o verejnom obstarávaní.  

Akú výšku zábezpeky považujete za Vašu spoločnosť za 

akceptovateľnú? 

 

11. Obchodné podmienky 

Máte poistenie zodpovednosti na predmet podnikania?  Ak áno, uveďte 

aké a v akej výške máte toto zodpovednostné poistenie. 

 

 OTÁZKY K DOKUMENTOM POSKYTNUTÝM V RÁMCI PTK VŠEOBECNE 

12. Považujete sprístupnené dokumenty za dostatočné pre to, aby ste pri 

vynaložení požadovanej odbornej starostlivosti a očakávanej odbornej 

spôsobilosti boli schopní predložiť ponuku na požadovaný predmet 

zákazky (Služby dostupnosti IS pre SND) a následne ho aj poskytovať?  

 

Ak nie, uveďte prosím prečo a návrhy na úpravy/zlepšenie 

dokumentácie.   

 

13. Je podľa Vášho názoru vhodné a efektívne rozdeliť požadovaný 

predmet zákazky na časti? Vhodnosťou a efektívnosťou sa myslí 

ekonomická, procesná, technická efektívnosť sprístupnenia služieb 

dostupnosti IS pre SND. Ak áno, tak z akého dôvodu a aké rozdelenie 

predmetu zákazky navrhujete? 

 

Aké ďalšie informácie by ste potrebovali, aby ste vedeli posúdiť a 

navrhnúť efektívne rozdelenie predmetu zákazky z ekonomického, 
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procesného, technického hľadiska a pohľadu rizík sprístupnenia 

služieb dostupnosti IS pre SND? 

14. Požiadavky na služby dostupnosti IS pre SND boli definované 

spôsobom, ktorý má zabezpečiť otvorenú hospodársku súťaž. 

 

Ak považujete niektoré požiadavky za limitujúce z pohľadu 

otvorenosti hospodárskej súťaže, uveďte, ktoré sú to požiadavky a akú 

úpravu týchto požiadaviek navrhujete, alebo by ste očakávali? 

 

15. Po zvážení všetkých okolností, mala by Vaša spoločnosť záujem 

zúčastniť sa pripravovaného verejného obstarávania?  

Ak nie, tak prečo? Navrhnite úpravu. 

 

16. S akými najčastejšími prekážkami / ťažkosťami ste sa doteraz pri 

realizácii totožného / porovnateľného predmetu zákazky stretli a ako 

ste sa s nimi vysporiadali? 

 

17. Máte doplňujúce otázky, na ktoré by ste sa chceli k pripravovanému 

verejnému obstarávaniu spýtať? 

 

18. Konflikt záujmov (§ 23 zákona o verejnom obstarávaní) 

Je Vaša spoločnosť uzrozumená s potrebou zamedzenia konfliktu 

záujmov vo vzťahu k poskytnutiu predmetu zákazky?  

Je Vaša spoločnosť pripravená zabezpečiť zamedzenie konfliktu 

záujmov vo vzťahu k poskytnutiu predmetu zákazky a kontrolu (výkon 

kontroly) dodržiavania tohto zamedzenia? 

 

   

 

 

 

 

 


