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Otázky a odpovede v procese prípravy na PTK :  

1. Vedeli by ste nám prosím stručne ozrejmiť, aká je predpokladaná agenda a aké sú 

informačné očakávania FNsP Žilina z tohto spoločného stretnutia všetkých 

potenciálnych uchádzačov o predmetnú zákazku?   

Prípravne trhové konzultácie budú  prebiehať za účasti všetkých prihlásených uchádzačov 

v jeden termín  z dôvodu, že toto stretnutie bude prebiehať formou Diskusie hlavne k nami 

predloženému technickému riešeniu. Cieľom diskusie bude odstránenie prípadnej 

diskriminácie v opise, navrhnutie/zapracovanie  iných efektívnejších funkcionalít systému 

atď.  Prípadne pripustenie iného technického riešenia tak ,aby opis nebol diskriminačný. 

Verejný obstarávateľ nepožaduje od uchádzačov prezentáciu vlastného navrhovaného 

riešenia (ako predmet „obchodného tajomstva“ resp. „know-how“ ) .  Je dôležité vyjadriť sa 

aj k navrhovaným podmienkam účasti § 34 - technická a odborná spôsobilosť uchádzačov,aby 

sa v procese verejného obstarávania predišlo otázkam vo vysvetľovaní, ktoré by predlžovali a 

komplikovali samotný priebeh súťaže.  

Očakávame návrhy/doplnenia podmienok účasti ( príloha č.3 výzvy- hlavne Váha bodov 

počiatočná investícia/ prevádzkové náklady . )  ,ktoré upravuje zákon o verejnom obstarávaní 

( §34) od uchádzačov, aby tie boli zakomponované do súťažných podkladov vo forme a 

obsahu , ktorá by zabezpečila výber dostatočne odborne spôsobilého/kvalifikovaného 

uchádzača na dodanie diela/predmetu zákazky. 

Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzačov ,aby na osobnom stretnutí predložili v 

písomnej forme : 

1. návrh vlastného technického riešenia  v rozsahu základnej schémy a popis 

funkcií. 

2.vyplnenú prílohu č.2 -  Spracované okruhy otázok   

 

2. Zároveň by sme chceli upriamiť Vašu pozornosť na rozdiely v požiadavkách na 

uchádzačov týkajúcich sa hodnoty v € doloženia Referencií v dokumentoch Príloha č.1 

TECHNICKÝ OPIS.pdf (bod 4.3) a Príloha č.3 Predbežne stanovené podmienky 

účasti.pdf (strana 2). 

Ospravedlňujeme sa za chybu v písaní v  Prílohe č.1 TECHNICKÝ OPIS.pdf (bod 4.3) bol 

bod č.4.3. odstránený. 

 

V prípade ,že by verejný obstarávateľ usúdil, že je potrebné pokračovať v prípravných trhových 

konzultáciách, zvolí formu individuálnych stretnutí s uchádzačmi, kde by každý z uchádzačov 

odprezentoval vlastný navrhovaný systém riešenia. 

 


