
Príloha č. 2 Okruh otázok k PTK na predmet zákazky „Správa zaisteného majetku a Registratúra“ 

 

1. Považuje účastník PTK dokument (Príloha č. 3 - Návrh opisu predmetu zákazky), ktorý 
poskytol verejný obstarávateľ, za dostatočný, určitý a zrozumiteľný z pohľadu 
jednoznačného definovania predmetu zákazky, požiadaviek na predmet zákazky 
a zabezpečenia čestnej hospodárskej súťaže, ktorý bude umožňovať predloženie 
kvalifikovanej ponuky?   

Ak nie, prosím, uveďte dôvody a konkrétne návrhy na doplnenie opisu predmetu 
zákazky, resp. identifikovanie prekážok, pre ktoré na základe poskytnutého opisu nie 
je možné predložiť kvalifikovanú ponuku.  

2. Považuje účastník PTK dokument (Príloha k opisu zákazky - Katalóg požiadaviek), 
ktorý poskytol verejný obstarávateľ, za dostatočný, určitý a zrozumiteľný z pohľadu 
jednoznačného definovania, požiadaviek na predmet zákazky a zabezpečenia čestnej 
hospodárskej súťaže, ktorý bude umožňovať predloženie kvalifikovanej ponuky?   

Ak nie, prosím, uveďte dôvody a konkrétne návrhy na doplnenie/úpravu katalógu 
požiadaviek, resp. identifikovanie prekážok, pre ktoré na základe poskytnutého opisu 
nie je možné predložiť kvalifikovanú ponuku.  

3. Aké iné informácie/dokumenty nad rámec poskytnutých dokumentov potrebuje 
hospodársky subjekt vedieť a poznať pre riadne ocenenie predmetu zákazky?  
 

4. Myslíte si, že dokážete dodať požadované riešenie pomocou komerčného 
krabicového riešenia, viacerých krabicových riešení?   

Ak áno, aké komerčné krabicové riešenia?  

Ak nie, akú veľkú časť riešenia predpokladáte, že bude treba vyvíjať?   

5. Identifikovali ste v katalógu požiadaviek, požiadavky, ktoré značne navyšujú prácnosť 
(a cenu) riešenia? Ktoré sú to?  
 

6. Identifikovali ste nejakú časť alebo informáciu v podkladoch, ktorá by Vám 
bezdôvodne bránila v účasti alebo túto účasť neprimerane sťažila?   

Ak áno, uveďte ktorá časť to je a ako ju navrhujete upraviť.   

7. Sú podľa názoru účastníka PTK v dostatočnej miere a rozsahu identifikované aktivity 
v rámci prílohy č. 3 „Návrh opisu predmetu zákazky“ pre takýto typ zákazky?  
 

8. Prosím uveďte formy licencovania pre vaše navrhované riešenie.  
 

9. Vedel by hospodársky subjekt plniť (poskytnúť) predmet zákazky sám, alebo by 
musel/preferoval využitie subdodávateľov, resp. by vytvoril skupinu dodávateľov?  
 

10. Mal by hospodársky subjekt záujem zúčastniť sa plánovaného verejného 
obstarávania a predložil by ponuku na predmet zákazky: „Správa zaisteného majetku 
a Registratúra“? 


