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Otázka:

v rámci prípravných trhových konzultácií za účelom realizácie plánovaného postupu verejného obstarávania na predmet zákazky "IS Manažment
údajov v oblasti neprofesionálneho umenia" zverejnil Verejný obstarávateľ na svojom profile Oznámenie o začatí prípravných trhových konzultácií, v
ktorého bode 3.2. je lehota na podanie žiadosti o účasť na prípravných trhových konzultáciách stanovená na 16.10.2020 (24:00).

V "Detaile zákazky" na profile Verejného obstarávateľa (https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie
-zakaziek/detail/428386?page=1&limit=20&sort=datumAktualizacie&sort-dir=DESC&ext=0&nazovZakazky=&cpv=&datumAktualizacie=&nut=&kriteri
um=-1&eurofondy=-1&obrana=-1&druhPostupu=-1&druhZakazky=-1&fin=-1&organizaciaId=605) je však stanovená lehota na predkladanie ponúk na
19.10.2020 (00:00).

Rozumieme tomu správne, že lehota, do ktorej je potrebné poslať Verejnému obstarávateľovi žiadosť o účasť na prípravných trhových konzultáciách
je 16.10.2020? Alebo sa máme riadiť dátumom zverejneným v Detaile zákazky na profile Verejného obstarávateľa?

Za odpoveď vopred ďakujeme a želáme príjemný deň.

 

Odpoveď:

Áno, rozumiete správne.

Hospodársky subjekt, ktorý má záujem zúčastniť sa prípravných trhových konzultácií, je povinný zaslať verejnému obstarávateľovi svoje
identifikačné údaje (prihlasovací formulár), stručné informácie (tzv. písomná prezentácia) a vyplnenú Prílohu č. 3 - Okruh otázok a to najneskôr do
16.10.2020 do 24:00 hod. miestneho času.

Žiadosť o účasť je možné predložiť elektronicky prostredníctvom IS EVO, v prípade, že IS EVO neumožňuje predložiť prílohy ktoré doručujete je
možné žiadosť o účasť predložiť prostredníctvom mailu uvedeného v OZNÁMENÍ O ZAČATÍ PRÍPRAVNÝCH TRHOVÝCH KONZULTÁCIÍ, t.j. na
adresu kraus_co@mail.com
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Otázka č. 1:

prosím kde máme predložiť žiadosť o účasť?

Odpoveď:

Žiadosť o účasť je možné predložiť elektronicky prostredníctvom IS EVO, v prípade, že IS EVO neumožňuje predložiť prílohy ktoré doručujete je
možné žiadosť o účasť predložiť prostredníctvom mailu uvedeného v OZNÁMENÍ O ZAČATÍ PRÍPRAVNÝCH TRHOVÝCH KONZULTÁCIÍ, t.j. na
adresu kraus_co@mail.com

Otázka č. 2:

Čo je predmetom prípravných trhových konzultácií? Cena?

Odpoveď:

Predmetom prípravných trhových konzultácií je overenie reálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky u
oprávnených hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ za týmto účelom zverejnil  dokument ,,priloha_c_3_okruh_otazok ", ktorý obsahuje
okruh otázok k prípravným trhovým konzultáciám na predmet zákazky: „IS Manažment údajov v oblasti neprofesionálneho umenia“,. Súčasťou tohto
dokumentu je aj otázka: ,,Aké je odhadovaná celková cenu za predmet zákazky?"

Odpovede na tieto otázky majú slúžiť ako podklad a technická špecifikácia pre prípravu ponuky v súťažných podkladoch.
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